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Förord

Vad vore svensk naturvård utan de ideellt miljöengagerade människorna?
Troligen inte mycket alls. Det budgetbeslut som togs i Sveriges Riksdag där Moderaternas och 
Kristdemokraternas budget röstades igenom med stöd av Sverigedemokraterna blev en katastrof 
för naturvården. Nedskärningarna i miljöarbetet är enorma och nedskärningarna för bevarandet av 
biologisk mångfald i skogen förskräckande. Ideell naturvård behövs mer än någonsin i detta nu.

Ett fantastiskt exempel på den ideella naturvårdens arbete att uppmärksamma miljöproblemen i vårt 
Sverige är Forskningsresan i Naturvårdens utmarker som startades av Anders Delin för 28 år sedan. 
Anders Delin var läkaren som vid sidan om sitt yrke hade ett stort intresse och patos för naturskogen och 
dess biologiska mångfald. I sin satsning kallad Forskningsresan i Naturvårdens utmarker samlade han 
likasinnade naturskogsentusiaster bland allmänheten för att under en veckas tid besöka skogsområden i 
vårt avlånga land som aldrig uppmärksammats tidigare i naturvårdssammanhang. De glömda skogarna 
skulle man kunna säga. I år var turen kommen till nordvästra Jämtlands skogslandskap. Jämtlands län, 
detta enorma län i det inre av Norrland med stora sammanhängande vidder av fjäll, skog och sjöar visar 
sig vara det län i landet som har bland de lägsta arealerna av formellt skyddad skogsmark. Är det verkligen 
så lite naturskog kvar i Jämtland eller beror det på något annat? Detta år utfördes Forskningsresan i 
Naturvårdens utmarker i Björkvattnet nära Gäddede i Strömsunds kommun och återigen uppdagades 
vilka stora brister gällande bevarandet av gammelskogar och dess levande ekosystem som finns i vårt 
land. De gamla naturskogarna som finns kvar och som aldrig kalhuggits utgör några ynka procent av 
Sveriges skogslandskap men trots det är de oskyddade resterna hotade till sin existens av det svenska 
skogsbruket. Och om detta kommer läsaren få mer information om i rapporten. 

Forskningsresan i Naturvårdens utmarker var Anders Delins skötebarn trots att han de sista tio åren 
trappade ner på att vara ledaren i evenemanget. Han delade med sig av ansvaret och under många år 
har olika personer varit den sammankallande länken för denna fältinventeringsvecka i naturskogens 
tecken. Nu senast genom Helena Björnström, Linda Spjut och Maria Danvind, alla tre starkt engagerade 
i naturskogens bevarande och framtid.

Anders Delin avled 2017 efter en tids sjukdom och 2018 års Forskningsresa tillägnades honom och 
återigen visade den samlade skaran naturvårdsintresserade och kunniga människor vilken fantastisk 
resurs de är i uppmärksammandet av våra hotade naturskogar och dess biologisk mångfald. 
Minnet av Anders Delin hålls vid liv genom den årliga Forskningsresan i Naturvårdens utmarker och 
förhoppningsvis fortsätter man arrangera denna fantastiska naturvårdsfest i minst 28 år till.

Dalarna/Jämtland 2019-04-07

Sebastian Kirppu  Ulf von Sydow
(Skogsbiolog)   (Naturskyddsföreningen Jämtland/Härjedalen)
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Figur 1. Taktiksnacket går bland de glada skogsinventerarna under en välbehövlig lunchpaus.                    

Sammanfattning

Att Forskningsresan söker sig till ”naturvårdens utmarker” gjorde den här gången verkligen skäl för 
namnet – inte en enda naturvårdsart fanns rapporterad från de utpekade skogarna, varken kring 
Björkvattnet eller i avverkningsanmälningarna, och känslan av att dessa stora skogsområden legat 
utanför myndigheternas fokus och inventeringskapacitet var påtaglig. Varenda eftermiddag när de 
olika grupperna återsamlades på Fjällgården surrade luften av muntliga rapporter och iakttagelser 
om intressanta och ovanliga artfynd, observationer av lavskrikor, ugglor och hackspettar och häftiga 
naturupplevelser. Flera av deltagarna konstaterade under veckan att detta är något av det vackraste 
de sett vad gäller skog – en upplevelse som tydligt lyfter områdets sociala värden och lämplighet för 
rekreation. Detta är skyddsvärda skogar. 

Denna rapport är tänkt att vara ett underlag till fortsatt arbete med inventering och skydd av värdefull 
natur i nordvästra Jämtland men belyser också problematiken och osäkerheten kring frivilliga 
avsättningar samt visar på att naturskog med höga naturvärden fortfarande avverkningshotas av 
miljöcertifierade skogsbolag. 

Jämtlands län är stort och det behövs mycket arbete för att skyddsvärda skogar inte ska gå förlorade. 
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Inledning

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker
När Forskningsresan startades år 1991, i nordvästra Hälsingland, tänkte grundaren Anders Delin 
(1935-2017) att de flesta biologer och artkunniga personer finns i södra Sverige och i kusttrakterna. 
De största ännu inte skyddade naturskogarna finns däremot i Norrland, speciellt i mellersta och norra 
Norrlands inland går det fortfarande att hitta större sammanhängande områden med höga naturvärden. 
Under de många år som gått sedan starten har detta bekräftats vara en grov men i stort sett sann 
beskrivning. Om två år fyller Forskningsresan 30 år och Anders Delins minne lever vidare i kampen för 
våra sista naturskogar.

Det går fortfarande att hitta gammelskog med höga naturvärden men ofta är dokumentationen av 
arter mycket sparsam. Forskningsresan har besökt norra Dalarna, nordvästra Hälsingland, Härjedalen, 
Ångermanland, norra Jämtland, södra och norra Lappland och överallt funnit naturvärden värda att 
bevara. Överallt har också skogsnäringens bristande respekt för naturvärdena varit uppseendeväckande. 
De inventeringar som har kommit till stånd genom Forskningsresorna har bidragit väsentligt till 
dokumentationen och därmed förhoppningsvis också till ett långsiktigt framtida skydd för flera områden. 
Striden om de knappa statliga medlen för reservatsbildning förs med rödlistade arter som vapen. 
Genom att få de kunniga biologerna och naturvårdarna att komma till utmarkerna har förhoppningsvis 
deras kunskaper kommit till ännu större naturvårdsnytta än om de hade varit verksamma enbart i sina 
hemtrakter.

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 
sökt sig till Forskningsresan för att lära och för att njuta av det vackra vildmarksvyerna. 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. Ofta har en expert på ett visst 
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Figur 2. Runt en gammal rotvälta kan man hitta många spännande saker.



Figur 3. Folkbildning är en viktig del av Forskningsresan och det bästa sättet att lära sig skoglig naturvärdesinventering är 
just ute i skogen. Under fältbesöken diskuteras skogshistorik, arter, substrat och trädålder. Här står Helena Björnström för 
beskrivningarna. 

Figur 4 och 5. < Lunglav Lobaria pulmonaria har minskat 
kraftigt under 1900-talet, främst som en följd av modernt 
skogsbruk, men även luftföroreningar har bidragit till 
tillbakagången. Någon väsentlig nyetablering sker inte 
längre och förekomsterna utgör därför huvudsakligen 
kvarlevor (reliker) av en tidigare vidsträckt utbredning. 
Arten är rödlistad och kategoriseras som nära hotad (NT). 
Den är numera vanligast i Norrlands inland och vissa delar 
av sydvästra Sverige (Nitare 2019). I bilden ovan undersöks 
barken på en gammal rönn.
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område gjort intressanta fynd inom en artgrupp som hen inte behärskar men ibland har en entusiastisk 
nybörjare gjort dagens mest intressanta fynd. Alla som har deltagit i Forskningsresan har fått intressanta 
naturupplevelser, även av estetisk karaktär. Många har fotograferat, några är verksamma bildkonstnärer. 
Kanske har upplevelserna även inspirerat till skrivandet om naturen. Forskningsresan är inte bara 
vetenskap, faktasamling, dokumentation och naturvårdsdebatt. Det man ser av naturens stora drag och 
under luppen eller i kikaren ger också starka estetiska upplevelser, som man tar med sig hem och gärna 
sprider bland vänner och bekanta.

En smal strimma med hopp
Den svenska fjällnära skogen ligger som en smal långsträckt remsa mellan det flackare inlandet och 
Skandernas långsträckta och böljande bergskedja. Inom dessa stora landområden finns de sista intakta 
och till stor del opåverkade resterna av den svenska tajgan – den som en gång täckte hela vårt vackra 
land och som sträcker sig vidare österut via Finland, mot norra Ryssland och vidare till Nordamerika. 
Dessa skogar med sina månghundraåriga furor och granar kan ses som en i stort sett obruten släktkedja 
nedstigen direkt från slutet av den senaste nedisningen, den som startade för cirka 115 000 år sedan, 
som försvann från de sista istäckta delarna av norra Sverige för nästan 10 000 år sedan.

Till följd av skogspolitiska gränsdragningar och ett hårt arbete med skogsskydd, som kulminerade 
under 1980-talets intensiva skogsdebatt, har skogsavverkningarna hållits på en tämligen låg nivå. Men 
med ett skogsbruk som snart tröskat sig igenom hela den svenska skogsarealen börjar man skönja slutet 
av en epok där trädråvaran har setts som oändlig, men där skördarna nu syns i allt brantare sluttningar 
och på allt mindre attraktiva avverkningsplatser – virkestillgången sinar och man måste hugga det som 
finns! I detta skede ökar också trycket på de avlägsna och ofta svårtillgängliga fjällnära skogarna, långt 
bort från industrier och inte sällan med låga nettointäkter.

Det ökande intresset från skogsbrukarhåll, för fjällnära skog har också lett till ett större behov av 
områdesskydd och tillsyn. I november 2009 ansökte en markägare i Kvikkjokk om tillstånd för att få  
föryngringsavverka  fjällbarrskog på en sammanlagd areal av 55 hektar. Skogsområdet höll höga 
naturvärden och var beläget i direkt anslutning till naturreservaten Kamajokk och Kvikkjokk-Kabla 
fjällurskog i Norrbotten. Denna avverkningsanmälan, som efter flera vändor hos Länsstyrelsen 
och säkerligen efter stort vankelmod godkänts av Skogsstyrelsen, överklagades senare av 
Naturskyddsföreningen. Ärendet prövades som förvaltningsrättsligt ärende i samtliga instanser och 
2014 vann Naturskyddsföreningen i Högsta Förvaltningsdomstolen. Domen ledde dels till att olika 
föreningar fortsatt kan överklaga avverkningsanmälningar och att Skogsstyrelsen nu måste utöka 
tillsynen av 18 § Skogsvårdslagen.

Efter detta beslut har Skogsstyrelsen, med stöd av Skogsvårdslagen, avgränsat större arealer skog ovan 
den fjällnära gränsen. Inventeringarna har endast gjorts i samband med anmälan för slutavverkning 
och skogarna hade därmed gått förlorade om inte tillsynsmyndigheten hade klassat skogarna som 
nyckelbiotoper. Kritiken från skogsbrukarhåll har blivit allt hårdare – man tycker sig ha rätten att 
avverka skogar med höga skyddsvärden trots att lagen tydligt säger nej. Vidare har det utretts om 
markägare med skog inom det fjällnära området kan få ersättning för det ekonomiska bortfall som ett 
skydd av skog leder till. Statens ersättningsskyldighet vid skydd av fjällnära skog är ett rättsärende som 
i skrivande stund är oavgjort.

Som en trolig följd av det ökade antalet upptäckta nyckelbiotoper i fjällnära skog, samt markägarnas ovilja 
att ta hänsyn till de höga naturvärdena och de upprepade klagomålen från skogsägarnas företrädare, 
har Skogsstyrelsen inlett ett arbete med att omforma och ”förtydliga” nyckelbiotopsinventeringen. 
Föga förvånande har visst fokus lagts på att höja kraven för nyckelbiotopsklassningen. Här handlar 
det t ex om att skogsåldern ska vara högre och att det ska finnas mer död ved för att skogen ska klassas 
som nyckelbiotop och därmed ska undantas från kalhyggesbruk. Från naturvården är man djupt 
oroad över vad denna nya metodik kommer leda till. Det är givet att en högre nivå för vad som ska 
klassas som nyckelbiotop i slutändan kommer leda till mindre skyddade områden och därmed en ökad 
fragmentering i de fjällnära skogarna.
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En annan relevant skyddsform som tillämpas även i de fjällnära skogarna är det frivilliga skydd av skog 
som våra svenska skogsbolag använder för att bidra till att nå det svenska miljömålet Levande Skogar 
(se Figur 6 för en schematisk bild över olika skyddsformer). Dessa skogsområden har av respektive 
skogsbolag identifierats och avgränsats med hänsyn till de naturvärden som finns på platsen – mycket 
likt nyckelbiotopsinventeringen. Skillnaden är att områdena är ”frivilligt” skyddade och därför kan 
flyttas eller helt avskrivas om ägaren tycker att skogen ska avverkas trots höga naturvärden. Skyddet 
är därför inte att jämföra med ett formellt skydd, liknande naturreservat och nationalparker, utan är 
istället i högsta grad utbytbart och mycket flyktigt.

Detta blir speciellt tydligt när ett större skogsbolag säljer ett område med mycket stor andel frivilliga 
avsättningar. Som ett exempel på detta sålde Holmen Skog Björkvattnet som upptar ett ca 7 000 hektar 
stort område i de fjällnära delarna av nordvästra Jämtland (se ”Metodik” för detaljerad information 
om området). Försäljningen gjordes 2017 och köparen var skogsägaren Persson Invest AB och de 
frivilliga avsättningar som fanns registrerade inom området ingick i försäljningen, men de är nu alla 
avregistrerade. Det är nu oklart vilket öde dessa skogar, med tidigare identifierade naturvärden kommer 
att möta om den nya ägaren vill avverka skogen. Hälften av skogarna har hittills (i september 2019) 
köpts av Engcons grundare och ägare Stig Engström som har för avsikt att köpa all skogsmark från 
Persson Invest. Persson Invest har agerat mellanhand och ska numera förvalta skogarna. En stor del av 
skogarna är nu avverkningsanmälda.

Syftet med 2018 års upplaga av Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker
För att belysa problematiken med att frivilliga avsättningar via försäljning kan avregistreras och 
senare kan ingå i den nye ägarens skogsbruksplaner lades 2018 års upplaga av Forskningsresan till 
det område som beskrivs ovan, nämligen de fjällnära skogarna runt Björkvattnet i Jämtland. Arbetet 
gjordes genom att registrera fynd av naturvårdsintressanta arter och att beskriva skogarnas karaktär 
– skogsålder, förekomst av död ved, trädstruktur och markförhållanden. Som en ytterligare del i detta 
projekt besöktes ett antal avverkningsanmälda skogar där man befarade att naturvärdena var höga 
och där man därför borde ha skyddat skogen. Områdena var avverkningsanmälda av Holmen Skog, 
som tidigare varit nära att förlora sin skogsbrukscertifiering på grund av sin avverkningsplanering av 
skogar av nyckelbiotopsklass i Ströms Vattudal.  Resultaten från båda dessa inventeringar sammanfattas 
i denna rapport.

Figur 6. Schematisk skiss över de vanligaste skyddsformerna och identifierade 
naturvärdena. Det formella skyddet har det starkaste skyddet medan nyckelbiotoper har 
ett betydligt sämre skydd. De frivilliga avsättningarna som storskogsbruket förvaltar kan 
bytas ut och generell hänsyn som lämnas vid avverkningar kan avverkas vid ett annat 
skede, eller vid nästa avverkning och har därmed mycket svagt skydd.
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Figur 7. De färgade fälten visar Holmens försäljning av Björkvattnet AB hösten 2017.

Figur 8. Holmens frivilliga avsättningar (grå färg) kring Björkvattnet 2017-11-05.

Metodik

Skogsaffären mellan Holmen Skog och Persson Invest AB var välkänd i Skogssverige. Det naturvårdarna 
varnat för och det som är ett av de stora misstagen med att låta skogsbruket själva ta ansvar för 
naturvården hade skett. Ett av våra större svenska skogsbolag hade sålt ett stort stycke vildmark som de 
själva ansett ha höga naturvärden med risken att dessa naturvärden skulle omvandlas till pappersmassa 
och sågtimmer. Önskemålen från naturvårdare ute i landet hade kommit in till Forskningsresans 
samordnare och intresset för den nyligen sålda fjällskogen runt Björkvattnet tätnade. Ingen hade riktig 
koll på hur skogarna såg ut. 
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Jämtland hade under många år legat i skottlinjen för en Forskningsresa (senast var 2009 i trakterna kring 
Gäddede) men på grund av en del svårigheter kring samordning och administration har ett potentiellt 
besök flera gånger skjutits upp. Läget för länets naturskogar har länge oroat ideell naturvård och därför 
kändes det extra viktigt att Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker denna gång kunde sammanstråla 
i Jämtland. På plats fanns allt från noviser till vana inventerare, artexperter, forskare, konstnärer, 
fotografer, studenter och myndighetspersoner, för att nämna några kategorier. Den kompetenta grupp 
av drivna människor som väljer att sluta upp till en av årets största inventeringsinsatser bidrar alla 
tillsammans med kunskap, inspiration och glöd.

Men Björkvattnet och det aktuella fjällskogsområdet ligger avlägset till, högt upp i norra Jämtland, vid 
gränsen mot grannlandet Norge. En enkel resa från den svenska huvudstaden tar nästan åtta timmar. 
Att hitta ett boende för en större grupp skogsintresserade skulle heller inte bli enkelt. Men efter alla de 
påtryckningar som kommit från de mer initierade svenska naturvårdarna var det bara att kavla upp
ärmarna och göra det hela möjligt. Det närmaste samhället är Gäddede. Där finns boende för större 
grupper, affärer och andra förnödenheter. Men vem vill se asfalterade gator när det man längtar efter 
mest är vackra skogar? För att skapa en mer vildmarksnära känsla valdes istället Fjällgården i Jormlien. 
Med sin utsikt över det vackra fjällskogslandskapet och med sjön Jorm ett stenkast från stugdörren, 
med badplats och god mat, blev valet enkelt. Fjällgården fick det bli.
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Figur 9. 2018 års glada deltagare på Forskningsresan i naturvårdens utmarker. Fotot togs på Fjällgårdens parkering och foto-
grafen var Linda Spjut som tillsammans med Helena Björnström (längst till höder i bild) och Maria Danvind var samordnare 
för Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2018.
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Figur 10/11. Inventeringsområdenas geografiska placering i Sverige (A) samt de fem inventerade 
skogsområdena (B): 1 Storhögen, 2 Högsätern, 3 Portfjällbäcken, 4 Sortsmyren och 5 Björkvattsån. 
Mitt bland dessa skogsområden ligger sjön Björkvattnet och byn med samma namn. Öster om 
de fem inventerade skogsområdena ligger den stora fjällsjön Ströms Vattudal. I panel C syns de 
fyra avverkningsanmälningarna som besöktes under Forskningsresan: 6 Östra Israelshöjden, 7 
Tjärndalshöjden, 8 Fågellokhöjden och 9 Södra Stortjärnen. Dessa skogsområden ligger ca 3 mil 
nedströms Gäddede, på södra sidan av Fågelsjön.
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Figur 12. Samling runt kartbladen. Helena Björnström och Linda Spjut gör sista finjusteringen i planeringen av den 
kommande dagens inventering.

Var ligger fjällskogarna vid Björkvattnet?
De fem skogsområden som denna årgångs luppspejande deltagare av Forskningsresan besökte ligger ca 
20 km nordväst om Gäddede, strax väster om de norra delarna av den för området typiskt långsmala 
sjön Ströms Vattudal (Figur 10/11). De aktuella skogarna ligger på en höjd av ca 400–600 m ö h och är 
i stort sett helt grandominerade med ett tämligen stort inslag av björk. Bland lövträdslagen ses också 
asp, sälg (och andra arter i det mångformiga släktet Salix) och rönn samt i fuktigare lägen även gråal. De 
fjällnära skogarna ligger i en övergångszon mellan ett kontinentalt och ett mer maritimt klimat vilket 
kan skapa hastiga temperaturväxlingar, betydligt mera så än i de mer östliga inlandsbarrskogarna och 
längs östkusten. Årsmedeltemperatur och årsmedelnederbörd ligger på respektive 0–2 grader och ca 
700–800 mm per år. Samtliga av dessa skogsområden ligger ovan gränsen för fjällnära skog.

… och hur var det med de avverkningsanmälda skogarna?
De avverkningsanmälda skogar som besöktes ligger nedanför gränsen för fjällnära skog, ca 3 mil 
nedströms Gäddede, på södra sidan Ströms Vattudal, eller Fågelsjön och Fågellokarna som sjösystemet 
kallas just vid denna plats. Skogarna ligger i ett böljande landskap med myrmosaiker, småsjöar och berg 
som sticker upp ca 500–600 m ö h och som mest ca 150 m över det omkringliggande landskapet. Och 
även om man i denna del av landet fortfarande kan se att en förhållandevis stor proportion av den gamla 
skogen fortfarande är kvar så utgörs även detta område till största del av plantager och hyggen. De äldre 
skogar som nu finns kvar ligger ofta i höjdlägen och branter (Figur 10/11). Mer lättillgänglig skog är 
sedan länge avverkad. Längs den långsträckta åsen, Fågellokhöjdens skarpaste branter finns fortfarande 
ett stort sammanhängande gammelskogsområde kvar. Sydost om dessa skogsområden ligger också 
ett större naturreservat, Dunnerklumpen. Samtliga av de inkomna avverkningsamälningarna gjordes 
2016-2017 av skogsbolaget Holmen Skog.
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Figur 13. < Biologisk mångfald i Björkvattnets skogar. Purpurmylia, spindel-
blomster, kambräken, nordisk stormhatt, sotlav, skinnbagge, gammelgransskål, 
kärrfibbla och granticka.

Vi samlas en solig sommarmorgon
På måndagseftermiddagen sista veckan i juli, med utgångspunkt på 
Jormliens Fjällgård ved Jormsjön samlades 50 personer i olika åldrar, 
med olika bakgrund, från olika delar av landet med en sak gemensamt 
- intresset och hjärtat för den svenska naturskogen. Nordvästra 
Jämtland med sin taggiga granskogssiluett, stora vatten och kuperade 
landskap visade sig från sin bästa sida med vackert väder och 
ljumma sommardagar och vi befann oss på betryggande avstånd från 
sommarens heta skogbränder som rasade på en del håll i landet vid 
samma tidpunkt. Med Forskningsresans speciella anda och känsla av 
stor gemenskap väntade nu fyra dagars intensivt arbete med skog och 
naturvård i fokus.

Det praktiska arbetet
Tisdagen ägnades åt kalibrering och deltagarna fick under en 
halvdag ta del av biotopskännedom och skogshistorik under 
guidning av Anders Griph, tidigare skogsstyrelsetjänsteman i 
Jämtland, som mycket generöst delade med sig av sin gedigna 
kunskap och lokalkännedom. Under eftermiddagen fick de som 
ville en introduktion i naturvärdesinventering enligt Skogsstyrelsens 
metodik för nyckelbiotopsinventering (version 2016) ledd av Helena 
Björnström och Amanda Tas. Övriga deltagare åkte till Björkvattnet 
för att få en första bild av de utpekade skogarna och för att påbörja 
inventeringarna.

Onsdagen, torsdagen och fredagen ägnades åt heldagsinventeringar 
runt Björkvattnet fördelat på fem olika grupper som besökte olika 
delområden. I varje grupp fanns en gruppledare och flera personer 
med inventeringserfarenhet och artkännedom. Under inventeringarna 
noterades skogliga strukturer, historik, artförekomst och fotodoku-
mentation för att undersöka skogens naturvärden. För deltagare med 
mindre erfarenhet fanns det mycket goda möjligheter att lära sig nya 
arter och få praktisk erfarenhet av naturvärdesinventering 
– folkbildning är en viktig del av Forskningsresan. Som ett parallellt 
spår till inventeringsinsatsen runt Björkvattnet åkte även två grupper 
till  området öster om Gäddede under fredagen för att inventera fyra 
olika avverkningsanmälningar på Holmens mark.

På kvällarna sammanställdes det material som samlats in under 
dagarna och de olika grupperna presenterade sina upplevelser och 
iakttagelser för varandra. Mikroskopering av svårbestämda kollekt, 
rapportering till Artportalen, arbete med områdesbeskrivningar 
och andra aktiviteter gjorde att de sista lamporna på Fjällgården 
släcktes sent om kvällarna. Intensiva långa dagar är karaktäristiskt för 
Forskningsresan och det är något speciellt att se engagerade människor 
lägga sin tid, helt ideellt, på naturskogar långt hemifrån. För de flesta 
av deltagarna är de här oskyddade skogarna inte någons bakgård, 
inte någons jaktmarker, inte någons hemliga svampställe eller någons 
barndoms tassemarker. 
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Vikten av att skogar med höga biologiska värden, detta vårt gemensamma naturarv som skapats under 
tusentals år, ska finnas kvar för kommande generationer är en gemensam ståndpunkt för alla involverade. 
Många har tagit ledigt från jobbet, andra väljer att lägga sina semester- eller sommarlovsdagar på 
projektet. Här är det inte ekonomiska särintressen som styr.

Figur 14/15. Skärmdump av Artportalens registrerade artfynd före respektive efter Forskningsresan 2018.

Figur 16. Liten blekspik, Sclerophora peronella har numera sin nordligaste kända förekomst i skogarna kring Björkvattnet. 
Arten har en förkärlek till gamla innanrötade björkar men växte också på undersidan av döda fruktkroppar av olika tickor. 
Liten blekspik är rödlistad som VU – sårbar.
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Resultat från inventeringar av tidigare frivilliga avsättningar 
på Holmen Skogs marker.
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Figur 17. Tre av deltagarna passerar en högörtsäng som inte sällan dök upp i den frodiga granskogen.

Storhögen
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Figur 17. Tre av deltagarna passerar en högörtsäng som inte sällan dök upp i den frodiga granskogen.
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Tabell 1. Artfynd som gjordes vid inventeringen av 
skogsområdena runt Storhögen.

Storhögen

Områdesbeskrivning

Storhögen är en del av den långsträckta ås som 
ligger mellan Ströms Vattudal och sjön Björkvattnet. 
Högsta punkten ligger ca 560 m ö h och bergets 
sluttningar är tämligen flacka i alla riktningar. På 
bergets topp ligger en liten tjärn med namnet Norra 
tjärnen. Storhögens gammelskogar är tillsammans 
med skogarna på berget Högsätern de enda större 
skogsområdena som återstår i området mellan 
Björkvattnet och Ströms Vattudal.

I den östra delen av berget växer luckig gran- och 
björkskog med stor diameterspridning. Här sågs 
också stort inslag av rönn, sälg och en. Björkarna 
var ofta mycket gamla och högstubbar av björk 
sågs frekvent, liksom garnlavsdraperade granar. 
I sluttningen hittades rikligt med död ved i olika 
nedbrytningsstadier, varav många rotvältor men 
också rötbrutna lågor. Marken var mycket näringsrik 
och troligen kalkrikt med frodig högörtsvegetation 
av torta, nordisk stormhatt, kärrfibbla, kransrams, 
hultbräken. På toppen övergick den mer 
örtgranskogslika miljön till öppen höglägesskog 
med stort inslag av björk. Här fanns också öppna 
kärr och myrdråg.

Även i den västra och nordvästra delen av berget 
fanns gammal granskog med mycket lövträd – 
framför allt björk men även rikligt med rönn, i 
mindre utsträckning sälg. Skogen var urskogslik 
och gamla stubbar sågs endast mycket sparsamt, 
och till stor del saknades spår från skogsbruk helt 
och hållet. Skogen var mycket olikåldrig med stor 
diametervariation och enstaka förekomst av granar 
med imponerande storlek och stamdiametrar på 
upp mot 75 cm. Här fanns också stora mängder död 
ved med lågor och högstubbar av främst gran och 
björk. I de övre delarna av berget fanns rikligt med 
toppbrott och i sluttningarna fanns hög frekvens av 
hackspetthål. I vissa delar var skogen helt draperad 
av garnlav. Marken var ofta mycket bördig med riklig 
förekomst av hög- och lågörtvegetation. Orkidéarten 
tvåblad, som indikerar kalkrik mark, hittades på 
flera platser.
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Figur 18. Området Storhögen strax norr om Björkvattnet.
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Figur 19. 



Figur 21. De gamla björkarna hade ofta en mycket intressant 
flora av olika lavar.
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Figur 20. Granticka Phellinus chrysoloma.



21

Figur 22. Örtrika granskogar var en mycket vanlig syn. Här med rikliga mängder liggande död ved i olika stadier av 
nedbrytning. 



Högsätern
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Figur 23. Ögonpyrola Moneses uniflora
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Högsätern

Områdesbeskrivning

Högsätern är ett fristående kupolliknande berg som 
med sina 608 m ö h skjuter upp ca 150 meter över 
det omgivande skogslandskapet. På toppen av ber-
get finns ett mindre våtmarkskomplex och en liten 
tjärn. Skogarna på berget är grandominerade och på 
toppen av berget är skogen mycket lövrik. Hela ber-
gets toppartier och sluttningar täcks av skogar som 
inte tidigare kalavverkats. De omgivande markerna 
har dock sedan länge kalavverkats och utgörs nu av 
ungskogar och mer eller mindre färska hyggen. Un-
der inventeringen undersöktes tre delar av bergets 
sluttningar.

Skogen i den nordvästliga sluttningen utgjordes 
av naturligt föryngrad och till synes brandrefugial 
granskog. Skogen var mycket hänglavsrik och här 
sågs ett stort inslag av björk, rönn och sälg. Ålder va-
rierade kraftigt och granarnas diameterspridning var 
stor. Övre beståndsålder på gran låg uppskattnings-
vis runt 250 år. Bitvis sågs mycket riklig förekomst 
av både liggande och stående död ved av gran, björk, 
rönn och sälg i olika stadier av nedbrytning. På 
många av granarna växte norsk näverlav och flerta-
let lövträd var tämligen grova och utgjorde ofta sub-
strat för stuplav, skrovellav, gytterlav och blekspikar. 
Ringhack från tretåig hackspett sågs frekvent.

Den sydvästra delen består av grandominerad barr-
skog med ett sparsamt inslag av björk, asp och sälg. 
Granens ålder är omkring 150–300 år. Variation av 
död ved var stor, med hela torrträd, högstubbar och 
lågor av gran – både rötbrutna och vindfällen. Busk-
skikt saknas och fältskiktet består till större de-len 
av risvegetation. I den nedre delen av sluttningen 
övergår detta i översilningsmarker med en flora som 
domineras av örter och starrarter. Ett antal kärr och 
källor med arter som indikerar näringsrikedom fö-
rekommer frekvent. På de gamla granarna och björ-
karna växer olika lavar och vedsvampar. I områdets 
södra del flyter en liten bäck som mynnar i den lilla 
sjön Storflyn. Även i den östra sluttningen domine-
ras markerna av äldre granskogar med ålder upp mot 
250–300 år. Markerna är tämligen produktiva med 
mattor av ekbräken och fläckvis även stormhatt och 
torta. Död ved förekommer i form av liggande och 
stående död gran, allt från mossbelupna lågor till 
nyligen fallna stammar. Inslaget av löv är tämligen 
sparsamt och utgörs främst av äldre björk och sälg.

Tabell 2. Artfynd som gjordes vid inventeringen av 
skogsområdena runt Högsätern.
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Figur 25. Frisk granlid i Storsäterns sluttningar. Här har naturen fått vara ifred och naturvärdena har fått frodas.

Figur 24. De tre områdena runt Högsätern som ligger öster om Björkvattnet.
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Figur 26. Vädret var så varmt att myggen i stort sett torkat bort. Här ses en av deltagarna vandra helt obehindrat i shorts 
vilket antagligen hade varit helt otänkbart en normal sommar.



Figur 28. Närbild av ringhack som gjorts av tretåig hackspett. Detta speciella sätt att hacka görs för att 
skapa savflöden som arten sedan slickar i sig av.

Figur 27. Herr och Fru tretåig hackspett sittandes på en nyligen död gran. Arten kräver granar som är 
döende, eller som är nyligen döda. Just under barken på dessa granar finns det gott om barkborrar som 
hackspetten är specialiserad på att hacka sig fram till – mums!
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Portfjällbäcken

Figur 29. Portfjällets skarpa och klippiga utpost mot öster. Bilden är tagen från norr mot söder. Här uppe växer endast glesa 
bestånd av klen granskog och ovanför denna fjällbjörkskog. Fjället ovanför är kalt.
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Portfjällbäcken

Områdesbeskrivning

Området utgörs av en ostsluttning som sträcker 
sig från Portfjället i väster ner mot Portfjällbäckens 
dal-gång i öster. I söder gränsar området mot 
den norska landsgränsen och i norr mot äldre 
granskogar. I väster höjer sig Portfjällets tvära 
branter och i öster löper gränsen mot en mindre 
bilväg. Terrängen är småkuperad och ganska brant. 
Marken är bördig och skogen domineras av gran 
med rikt inslag av lövträden glasbjörk och även 
till viss del rönn, gråal och sälg – några riktigt 
gamla och grova. Fläckvis tränger grundvatten 
fram i sluttningarna och skapar små dråg, bäckar 
och källor. Och bitvis öppnas den slutna skogen i 
mindre intermediära – rika kärr som är örtrika med 
inslag av orkidéer som tvåblad.

Fältskiktet varierar och på fattigare delar dominerar 
ristyp av lingon och blåbär. Till största del 
dominerar dock lågörter med arter som ekbräken 
och skogsstjärna och i de rikaste delarna breder 
högörtsamhällen av torta, nordisk stormhatt, 
kärrfibbla och hässlebrodd ut sig. Den bördiga 
grannaturskogen är olikåldrig, flerskiktad och 
småluckig. Mycket gamla granar med ålder över 250 
år förekommer medan träd med åldrar mellan 150–
200 år är mer vanligt förekommande. Senvuxna, 
klena och ofta mycket gamla granar fanns främst 
på och omkring fuktigare partier och myrar. Grova 
granar med stor stamdiameter förekom sporadiskt 
medan storleksklassen 40–60 cm sågs mer allmänt. 
Antalet äldre grova björkar var påtagligt.

Den döda veden utgjordes både av vindfällen 
och rötbrutna träd i alla stadier av nedbrytning. 
De döda stående björkarna, vilka var mycket 
frekvent förekommande, var mycket artrika och 
ett flertal sällsynta lavar hittades på dessa träd. 
Spår av brand sågs inte, men däremot fanns 
inslag av gamla stubbar som tyder på att området 
dimensionsavverkats för länge sedan. Granticka 
är vanlig i området vilket gynnar tretåig hackspett 
som gärna bygger sina bohål i just grantickerötade 
granar. I skogen hittades också bohål av denna 
hackspettsart och det fanns rikligt med både färska 
och äldre ringhack på granarna. I området sågs en 
flygg duvhöksunge vilket indikerar att arten häckar 
i den gamla granskogen i sluttningen. Här sågs 
även lavskrika, sidensvans, talltita samt flera spår av 
tjäder i form av spillning och fjädrar.

Tabell 3. Artfynd som gjordes vid inventeringen av 
skogsområdena runt Portfjällbäcken.
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Figur 31. Norsk näverlav Platismatia norvegica trivs i skogar med hög luftfuktighet och föredrar områden med påverkan 
från havets fuktiga vindar, den har sk. subocianisk utbredning. I Sverige finns norsk näverlav främst i de västliga delarna av 
landet och den förekommer från Västmanland till Luleå Lappmark. Huvuddelen av populationen finns i Norge och Sverige. 
Arten hittades på inte mindre än 41 platser i Portfjällets ostsluttningar.

Figur 30. Det stora sammanhängande skogsområdet nedanför Portfjället, här kallat Portfjällbäcken.
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Figur 33. Plötsligt breder en liten myr ut sig framför vandraren. Myrarna i Portfjällets ostsluttning var hade ofta 
en rik flora med arter som t ex orkidén tvåblad.

Figur 32. Björken har ibland en tendens att bli förbisedd vid naturvärdesinventeringar men gamla björkar, både 
levande och döda, är i dessa skogar ett högintressant substrat för flera mycket sällsynta lavar som smalskaftslav, 
norsk näverlav och liten blekspik. Även rika populationer av rödbrun blekspik och brunpudrad nållav växer på 
barken och veden.
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Figur 34. Rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea är en rödlistad nära hotad art (NT) som finns spridd i stora delar av 
landet och signalerar höga naturvärden. I Norrland växer den i skuggiga och fuktiga naturskogar, gärna vid fuktdråg och 
bäckar, på murkna stubbar och vid basen av gamla träd, främst björk och gran men även al, sälg och tall. Den indikerar 
ostörda ekosystem med långvarig kontinuitet av gamla träd, död ved och ett ständigt fuktigt mikroklimat (Nitare 2019).
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Figur 36. Blekskaftad nållav Chaenotheca cinerea är en av de ovanligaste knappnålslavarna 
i Sverige. Det finns endast omkring 25 aktuella fynd spritt i landet trots att den eftersökts 
av ett flertalpersoner. Arten är även känd från våra grannländer och från Ryssland och 
Nordamerika. Den verkar vara sällsynt överallt. I Jämtland växer blekskaftad nållav på 
mycket gamla och grova lövträd i lövbrännor och i fuktig och luckig granskog med hög 
lövträdsandel - miljöer med lång trädkontinuitet och jämn luftfuktighet. Samtliga lokaler 
måste skyddas (Artfakta).

- Det var en mycket speciell upplevelse när vi hittade den blekskaftade nållaven. Den växte 
som i brandljudet/skadan i en gammal björk, på en stor yta på den nakna veden. Jag kunde 
inte sluta titta på den i luppen, det var en av de absolut vackraste lavar jag sett! Chokladbrunt 
huvud, florsockerpudrad pruina och kolabrunt nedre skaft. (Helena Björnström)

Figur 35. Skrovellavsknapp Plectocarpon scrobiculatae är rödlistad i kategorin EN (starkt 
hotad). Även värdarten skrovellav, som är en mycket bra signalart, är rödlistad men i 
kategorin NT (nära hotad). Skrovellavsknapp är sannolikt extremt känslig för uttorkning 
och således utgör avverkningar på eller nära växtplatsen ett stort hot för arten. Den är 
påträffad på ett fåtal lokaler i Värmland, Dalarna och Jämtland. Samtliga skogsbestånd 
med förekomst av skrovellavsknapp måste skyddas. Arten kan betraktas som en paraplyart 
för många andra rödlistade och sällsynta lavar i samma livsmiljö. (Artfakta, Nitare 2000) 
Skrovellavsknappen upptäcktes och identifierades av lavexperten Janolof Hermansson 
under onsdagens inventering, i delområdet Portfjällbäcken.
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Figur 37. Den karaktäristiska smalskaftslaven Chaenotheca gracilenta påträffades på flera olika lokaler under 
inventeringsveckan. Arten trivs i gamla barrskogar med hög och jämn luftfuktighet och verkar ha flest förekomster i just 
Jämtland. Oftast förekommer bara en eller ett par individer på varje lokal och smalskaftslav växer ofta tillsammans med 
andra rödlistade lavar. Avverkning av kontinuitetsskog är ett hot och alla skogsskötselåtgärder som kan påverka hydrologi 
och fuktighetsförhållandena på eller i omedelbar närhet av växtplatserna, t ex utglesning eller slutavverkning, likaså. 
Samtliga förekomster bör skyddas tillsammans med en väl tilltagen skyddszon (Artfakta).
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Figur 38. Flygfoto över Sortmyrens skogar. I bakgrunden syns Björkvattnet och skogsområdena mellan denna sjö och 
Ströms Vattudal.

Sortsmyren
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Sortmyren

Områdesbeskrivning

Skogsområdet utgörs av en västsluttning som ligger 
sydväst om sjön och byn Björkvattnet och sträcker 
sig från ca 580 m ö h ner till 420 m ö h. Här finns en 
mosaik av skog och myr. 

Hela områdets skogar domineras av äldre örtrik 
gran-naturskog med stort inslag av björk och 
myrmosaik. Fältskiktet kan här och var bestå bland 
annat av blåbär i de torrare delarna medan ekbräken, 
revlummer, gullris, skogsnäva, torta och nordisk 
stormhatt bildar fältskikt i de mer örtrika delarna. 
Den flerskiktade kontinuitetsskogen är öppen och 
gles i flera partier och ett flertal av granarna är över 
250 år gamla. Många av granarna är grova och över 
40 cm i diameter. Även många björkar är äldre och 
grova. I skogsområdet finns enstaka mossövervuxna 
stubbar. Även enbuskar finns i området vilket tyder 
på att skogen tidigare varit mer öppen. Garnlav 
förekommer allmänt i skogen med något mindre 
abundans i de norra delarna. Garnlaven finns 
även på ett flertal äldre björkar. En rönn hyser ett 
ovanligt stort antal signalarter i form av skrovellav, 
korallblylav, gytterlav, stuplav och bårdlav.

Förekomsten av död ved i olika former och 
nedbrytningsstadier av både gran och björk är 
medelgod och bitvis riklig. Både lågor, rotvältor, 
torrträd och högstubbar finns. Terrängen är i vissa 
partier kuperad och flera mindre bäckar löper 
genom området. En större bäck med skifferbotten 
finns i en mindre ravin där det även finns en liten 
grotta. Här finns även gråal. I skogen observerades 
häckande fjällvråk, hökuggla, lavskrika och tjäder. 
Både färska och äldre ringhack av tretåig hackspett 
finns sporadiskt i skogen. 

En skoterled går genom skogen.

Tabell 4. Artfynd som gjordes vid inventeringen av 
skogsområdena runt Sortmyren.
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Figur 39. Myr- och skogsmosaikerna på området Sortmyren.

Figur 40. Urskogsliknande förhållanden ute i myr- och skogsmosaiken på Sortmyren.



Figur 41. Den döda veden är det mest levande i skogen.
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Figur 42.

Figur 43. En jättegran har nyligen trillat omkull. Under den närmaste 60–80 åren kommer 
olika svampar, insekter och mikroorganismer omvandla veden till mull, som kommer nästa 
generation granar till nytta. Här får förhoppningsvis skogens eget kretslopp vara i fred från 
skogsbrukets hungriga maskiner.
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Björkvattsån

Figur 44. I Sverige pratar man ofta om att ”skogarna tätnar”. I dessa sammanhang åsyftar man i huvudsak de täta bestånd av 
gran som skogsbruket anlägger. Här ses ett foto som är taget rakt ner mot en skog som fått sköta sig själv. Variationen och 
luckigheten skvallrar om att det är en gammelskog som fastnat på fotot.
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Björkvattsån

Områdesbeskrivning

Björkvattsån är den östligaste delen av det 
stora sammanhängande skogs- och myrmosaik 
område som ligger söder om sjön och byn 
Björkvattnet. Området utgörs av en avlång nord och 
nordostsluttning från ca 540 m ö h ner till ca 400 m 
ö h. 

Skogarna består av äldre och gammal granskog 
med visst inslag av björk, även äldre björk. Skogen 
är luckig, flerskiktad och olikåldrig. Till stora delar 
bedöms beståndsmedelåldern vara omkring 150–
200 år, många träd är äldre. Det finns ett större inslag 
av gamla avverkningsstubbar från den så kallade 
dimensionsavverkningsepoken, som uppskattas vara 
hundra år gamla eller mer. Granarna växte relativt 
ofta i små likåldriga grupper eller eventuellt kloner. 
Fältskiktet är varierat och växlar mellan blåbärsris, 
kråkris och kruståtel i torrare delar och dominans 
av örter och ormbunkar som skogsnäva, ekbräken, 
hultbräken, kärrfibbla och torta i svackorna. I 
brantare sluttningar är marken bördigare, örtrik 
(högörter i fältskiktet) och granarna är höga och 
uppnår grova dimensioner (upp till 70 cm). Här 
finns också stråk av gransumpskogar eller lövrika 
blandsumpskogar.

I området finns död ved spridd som stående död 
gran och ställvis ett allmänt inslag av granlågor 
i olika nedbrytningsstadier och grovlek, både 
förrötade och vindfällen. Det finns även betydande 
inslag av grov död stående och liggande björk. På 
flera platser påträffades spår av tretåig hackspett 
i form av ringhack på gran men också på björk. 
I området finns även bäckraviner varav en större i 
den sydöstra delen. I framför allt den norra delen 
finns lite större öppen myrmark och på flera platser 
i dessa öppna myrmarker påträffades orkidén 
tvåblad. Förekomsten av rödlistade arter var stor i 
hela området, med särskilt rik förekomst i sydöstra 
delen. Skogsfågel observerades, tjäder och järpkullar 
skrämdes upp. Spår av tjäder kan ses i hela området.

Tabell 5. Artfynd som gjordes vid inventeringen av 
skogsområdena runt Björkvattsån.
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Figur 46. Endast en liten rännil återstod av Björkvattsån denna varma sommar. Forskningsresans deltagare gick torrskodda 
på åns botten.

Figur 45. Det stora skogsområdet i nordsluttningarna ner mot Björkvattsån.



46

Figur 47. Luddfingersvamp Alloclavaria purpurea.

Figur 48. I fuktiga lägen som detta skapas ett gynnsamt mikroklimat. Mer krävande vedsvampar som 
ostticka och rynkskinn är arter som ofta hittas på sådana platser.



47

Figur 49. Här har den tretåiga hackspetten haft storkalas!
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Resultat från inventeringar av avverkningsanmälda skogar 
på Holmen Skogs marker.
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Figur 50. 

Östra Israelshöjden
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Östra Israelshöjden

Områdesbeskrivning

Området ligger strax söder om Fågelsjön i en 
nordsluttning som sträcker sig längs dalgången ned 
mot sjön. I öster och söder angränsar området mot 
hyggen, och i väster mot ungskogar. Mot norr löper 
en skogsbilväg. Markskiktet består av frismossor och 
fältskiktet av blåbärsristyp varvat med örtrika dråg 
och rörligt markvatten med vitmossor.

Skogsbeståndet utgörs av flerskiktad och 
grandominerad naturskog med stort inslag av björk 
och grov gammal sälg. Detta är särskilt tydligt i de 
övre delarna. Här är skogen även mer sluten och 
marken aningen fuktigare än i de nedre delarna av 
sluttningen. Skogen har för länge sedan påverkats 
av virkesuttag, men spåren från detta har idag liten 
betydelse för skogens ekosystem och arter. Det finns 
en stor diamteterspridning och en åldersfördelning 
mellan allt från unga granar upp till 200 år och över, 
varav flertalet är äldre och har en ålder uppemot 
uppskattningsvis 250 år. Många granar är senvuxna 
med gnagspår från vågbandad barknock.

I området finns rikligt med död ved, både stående och 
liggande, i olika stadier av nedbrytning från färska 
lågor med kvistar och bark kvar till sent nedbrutna, 
mossövervuxna lågor. I de mellersta delarna av 
sluttningen finns en mindre trädbevuxen mosse. Här 
fanns en uttorkad bäck som säkert, vid vissa delar av 
året, är vattenförande. Namnet Fågelberget kan tyda 
på att det i området finns en tjäderspelplats. Under 
besöket sågs en tjäder kull och ett par balgropar. 
Även lavskrika observerades.

Tabell 6. Artfynd som gjordes vid inventeringen av 
skogsområdena runt Östra Israelhöjden.
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Figur 51.

Figur 52.
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Figur 53.

Tjärndalshöjden
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Tjärndalshöjden

Områdesbeskrivning

Området ligger i Tjärndalshöjdens nordvästra 
sluttning och angränsas i öster och väster mot 
hyggen, samt i norr mot en skogsbilväg och 
gammal barrskog. Den avverkningsanmälda skogen 
utgörs av gles grannaturskog med rikliga inslag av 
björk i en blockrik sluttning. Flera av granarna är 
uppskattningsvis äldre än 250 år, och i norra delen 
är flera granar såväl senvuxna och grova (uppemot 
40 cm i diameter). Flera björkar i området är också 
äldre och grovvuxna. I södra delen finns ett flertal 
sälgar, varav ett antal är mycket grova.

I fuktstråken finns både låg- och högörter. Fältskiktet 
består bland annat av blåbär, ekbräken, skogsfräken 
och skogsnäva. I de fuktigare partierna finns även 
hjortron. Förekomsten av lågor och högstubbar av 
både gran och björk är bitvis riklig. Många av dessa 
är förrötade. I skogen står även torrträd vilket på sikt 
gynnar kontinuiteten av liggande död ved. Bohålsträd 
finns också spritt. Mossövertäckta stubbar påträffas i 
skogen vilket tyder på tidigare uttag. Förekomsten 
av hänglavar är riklig i vissa partier av skogen och 
fläckvis i hela området växer garnlav. Den hänsyn 
som har snitslats i området utgörs främst av de 
fuktigare partierna.

Tabell 7. Artfynd som gjordes vid inventeringen av 
skogsområdena runt Tjärndalshöjden.
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Figur 54.

Figur 55.
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Figur 56.

Fågellokhöjden
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Fågellokhöjden

Områdesbeskrivning

Området ligger strax norr om Stortjärnen i en östlig 
brant som sträcker sig längs dalgången ned mot 
Fågellokarna, ca 500 m ö h. I väst angränsar området 
mot ungskog och i norr mot nyckelbiotop i brant, 
men fortsätter över hela åsryggen mot nordväst. 
Markskiktet består av friskmossor och fältskiktet av 
blåbärsristyp. Skogsbeståndet utgörs av flerskiktad 
och grandominerad höglägesskog, rikligt draperad 
med garnlav, med viss luckighet och dominerande 
trädåldrar från uppskattningsvis 150–300 år. Även 
sälg påträffades i området.

Träden är av varierande dimensioner, men flera av 
granarna mäter upp till 70 cm i brösthöjd, framförallt 
i det högörtsrika fuktstråk som påträffades i den ösra 
delen av området. Skogen är i princip helt opåver-
kad av skogsbruksåtgärder och uppnår som helhet 
kraven på nyckelbiotop enligt vår bedömning. Här 
finns alla inslag en naturskog ska ha – gott om gamla 
grovbarkiga träd, död ved i olika nedbrytningsstadier 
(såväl stående som liggande) framförallt flertalet 
riktigt grova lågor av gammal gran med en rik funga 
av många naturvårdsintressanta vedsvampar, sen-
vuxna granar, bohål och gott om färska ringhack av 
tretåig hackspett. Rötbrutna träd, granar med topp-
brott.

Tabell 8. Artfynd som gjordes vid inventeringen av 
skogsområdena runt Fågellokhöjden.
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Figur 57.

Figur 58.



62

Figur 59.

Stortjärnen



63



64

Stortjärnen

Områdesbeskrivning

Området ligger strax söder om Stortjärnen, Ströms 
Vattudal, Under besöket inventerades den nordvästra 
delen, 8,8 hektar, av det anmälda området. Skogen 
ligger i en svag nordsluttning som löper ned mot 
Stortjärnen och angränsar i söder mot naturreservatet 
Dunnerklumpen och i norr mot Stortjärnen. Den 
avverkningsanmälda skogen utgörs av en äldre, gles, 
grannaturskog med stort inslag av björk. Ett fåtal 
sälgar förekommer i området, liksom föryngring 
av rönn, björk och gran. Skogen är flerskiktad och 
har en god diameterspridning. Terrängen är bitvis 
kuperad med en del mossövertäckta mindre block.

Flera av granarna bedömdes vara mer än 250 år 
gamla, och består av såväl senvuxna som grövre träd. 
Fältskiktet består framförallt av blåbär, men även 
bland annat av revlummer och hönsbär. I de fuktigare 
partierna finns både låg- och högörter i form av 
exempelvis skogsnäva, ekbräken, olika fräkenarter 
och mjölkört. Död ved förekommer tämligen 
allmänt i form av såväl lågor som högstubbar av gran 
och björk i olika nedbrytningsstadier. Den döda 
veden består till stor del av rötad ved. Även enstaka 
torrträd förekommer. Gamla mossövervuxna 
stubbar hittades sparsamt i området vilket tyder på 
att det tidigare plockhuggits.

Lavskrika observerades liksom många av de typiska 
hackspåren av tretåig hackspett – både färska och 
äldre. Garnlav förekommer tämligen allmänt och i 
vissa partier rikligt. Det besökta området uppvisade 
inga nämnvärda skillnader gentemot den skyddade 
skogen i naturreservatet och öster om vägen bestod 
skogen framförallt av grövre granar och där även 
rikligare förekomst av död ved fanns.

Tabell 9. Artfynd som gjordes vid inventeringen av 
skogsområdena runt Stortjärnen.
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Figur 60.

Figur 61.



Diskussion 

Skogarna runt Björkvattnet 
Våra inventeringar är bara ett första smakprov på vad Björkvattnets lövrika grannaturskogar hyser för 
naturvärden och här finns mycket mer att kartlägga. Exempelvis vore en inventering i marksvampssäsong 
oerhört viktigt med tanke på de rika markerna och den långa skogliga kontinuiteten. Många ovanliga 
lavar med höga krav på sin levnadsmiljö förekommer i rika samhällen och Artdatabankens lavkommitté 
planerar en resa till Björkvattnet 2020 för ytterligare kartläggning av lavar. 

Vackra skogar nära fjäll, riksgräns, väg och sjö
I Björkvattnet finns vandrarhem och vägarna leder vidare in i Norge vilket torde göra området attraktivt 
för naturturism. Att besöka Björkvattnets skogar i juli, när stormhatt och torta står i blom är en sällsam 
upplevelse. För den som är intresserad av orkidéer eller fågelskådning är detta en utmärkt plats att 
utforska. För besökare är det lätt att stanna bilen utmed någon av vägarna och bara promenera in i 
skogarna. 

Från ett större perspektiv
Om man bara för några sekunder kunde zooma ut från skogarna kring Björkvattnet och titta på detta 
förhållandevis stora sammanhängande naturskogsområde ur ett europeiskt perspektiv skulle man 
kanske inse hur unikt och värdefullt området är. I andra delar av Europa skyddas produktionsskogar 
i form av nationalparker – det är tusentals år sedan deras kontinuitetsskogar höggs bort. Här i Sverige 
har vi fortfarande sådan skog kvar, på många håll helt oskyddad och hemmablindheten tycks vara ett 
faktum. 

Avverkningshotat!
Sedan september 2018 har färska avverkningsanmälningar i våra utpekade skogsområden runt 
Björkvattnet börjat komma in, de senaste i början av juli 2019. Det är tydligt att markägaren har 
för avsikt att fragmentera dessa naturskogsområden och det vore en skandal om myndigheter, 
skogsbrukscertifieringar och skogsvårdslag står bakom ett sådant handlande. 

Figur 62. Gran draperad i Garnlav Alectoria sarmentosa.
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Dagsläget för de inventerade tidigare frivilliga avsättningar 
på Holmen Skogs marker.

Stora delar av de skogar som inventerades under Forskningsresan 2018 ägdes tidigare av Holmen Skog 
AB. Flera av de gamla naturskogarna var  frivilliga avsättningar som bolaget undantog från skogsbruk 
frivilligt som en del av deras FSC-certifiering där skogar med höga naturvärden inte får avverkas. 

Holmen Skog bestämde sig för att sälja ca 7 000 hektar skog kring Björkvattnet 2017 med argumentet 
att dessa skogar låg för långt bort från bolagets industrier. Persson Invest AB köpte upp skogarna och 
de frivilliga avsättningarna öppnades för avverkning igen. Hälften av skogarna har hittills (i september 
2019) köpts av Engcons grundare och ägare Stig Engström som har för avsikt att köpa all skogsmark 
från Persson Invest. Persson Invest ska därefter förvalta skogarna.

Under hösten 2018 och sommaren 2019 har färska avverkningsanmälningar kommit in i fyra av de 
fem områden som Forskningsresan besökt och påvisat höga biologiska värden i, trots att information 
om inventeringarna skickats till Persson Invest. Flera av de avverkningsanmälda skogsområdena är 
dessutom registrerade nyckelbiotoper. De avverkningsanmälda nyckelbiotoperna vid Portfjällbäcken 
beskrivs av Holmen som ”urskogslik barrnaturskog”. 

Den lilla nyckelbiotopen vid Sortmyren, registrerad av Holmen, beskrivs som ”lövnaturskog”. Den stora 
nyckelbiotopen (ca 70 ha) i samma område, registrerad av Skogsstyrelsen, beskrivs som ”naturskog, 
urskogsartat objekt”. Båda dessa är avverkningsanmälda. 

Vid Björkvattsån beskriver Skogsstyrelsen de två avverkningsanmälda nyckelbiotoperna som 
urskogsartad naturskog med källpåverkan och riklig förekomst av död ved. Den avverkningsanmälda 
nyckelbiotopen vid Storhögen beskrivs av Skogsstyrelsen som en urskogsartad lövrik barrnaturskog 
med källpåverkan och riklig förekomst av död ved.

Dagsläget för de inventerade avverkningsanmälda skogar 
på Holmen Skogs marker.

Naturskyddsföreningen öppnade ett klagomål enligt FSC:s klagomålsprocess om Holmen Skogs 
avverkningsanmälda skogar vid Södra Stortjärnen (ca 17 hektar), Tjärndalshöjden (ca 25 hektar), Östra 
Israelhöjden (ca 13 hektar) och Fågellokhöjden (ca 7 hektar).
Alla dessa avverkningsplanerade skogar utgörs av äldre grannaturskogar med fynd av flertalet rödlistade 
arter och signalarter.
 
Under granskningen av hur Holmen Skog hade levt upp till FSC:s regler konstaterades att bolaget 
hade brustit kraftigt i sina planerade avverkningar då tre av områdena konstaterades vara av 
nyckelbiotopskvalitet; Tjärndalshöjden, Östra Israelhöjden och Fågellokhöjden. Holmen Skog fick ett 
Major CAR (FSC:s allvarligaste anmärkning) för dessa planerade avverkningar. Skogarna är numera 
frivilliga avsättningar på Holmens Skogs marker. Den äldre skogen, Södra Stortjärnen, bedömdes dock 
inte hålla nyckelbiotopsklass. Denna skog riskerar nu avverkning trots dess mycket höga naturvärden.
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Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2018, Björkvattnet

Bakgrund
Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker startades 1991 av den ideellt engagerade naturvårdaren Anders 
Delin och har pågått årligen sedan dess. Under en veckas tid samlas skogsintresserade personer i alla 
åldrar från olika delar av landet för att inventera oskyddade naturskogar. Syftet med Forskningsresan 
är att kartlägga naturvärden i skogar som saknar formellt skydd, granska skogsbolagen, informera 
myndigheter och politiker och sprida kunskap till allmänheten.

Årets Forskningsresa utgick från Jormlien med fokus på skogarna kring Björkvattnet, efter tips från 
Naturskyddsföreningen om försäljningen av Björkvattnet Fastigheter AB senhösten-vintern 2017/2018. 
Bland deltagarna fanns ett flertal av landets kunnigaste artexperter samt vana skogsinventerare och 
biologer men också allmänt skogsintresserade som vill lära sig mer om naturvärdesbedömning 
och artkunskap. Som grund för inventeringsprojektet användes kartmaterial för försäljningen av 
Björkvattnet Fastigheter AB till skogsbolaget Persson Invest, Holmen Skogs frivilliga avsättningar 
innan denna försäljning, Metrias K- skogsskikt och olika flygbildstolkningar.

Metod
Björkvattnet ligger i Frostviken i nordvästra Jämtland, Strömsunds kommun. Hela området ligger inom 
gränsen för fjällnära skog, med Portfjället och norska gränsen i väst och Kvarnbergsvattnet – Ströms 
Vattudal i norr. En stor del av skogarna kring Björkvattnet ägs idag av Persson Invest och ingick i den 
försäljning som Holmen Skog AB gjorde på senhösten-vintern 2017/2018. 
(http://www.atl.nu/skog/holmen-saljer-skog-i- jamtland/)
Skogarna ligger som nämnts ovan fjällnära skogsgränsen och är grandominerade. Stora delar är örtrika 
granskogar med stort inslag av björk men även rikbarksträd, framförallt sälg. Här finns också skogliga 
impediment med senvuxna granar i myrmosaik. Till viss del har skogarna för länge sedan blädats, men 
är i övrigt helt opåverkade av modernt skogsbruk.

Våra fem utpekade delområden kring Björkvattnet utgör tillsammans ett stort sammanhängande 
naturskogslandskap på totalt 1 334 ha. Portfjällbäcken 378 ha, Sortmyren 418 ha, Storhögen 133 ha + 
13 ha, Högsätern 49 ha + 22 ha + 18 ha, Björkvattsån 303 ha (se översiktskarta). Alla områden ligger 
på ca 390 - 600 m ö h.

Under fyra heldagar sista veckan i juli besökte ett femtiotal personer dessa utpekade skogsområden 
för att kartlägga naturvärden och inventera naturvårdsarter. Varje dag besökte fem olika grupper olika 
delområden. I varje grupp fanns artkunniga och vana skogsinventerare. Signalarter och rödlistade arter 
har registrerats och strukturer och historik har noterats.
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Resultat
Redan efter första inventeringsdagen kunde vi konstatera att skogarna har mycket höga naturvärden. 
Det finns gott om död ved, både stående och liggande, i olika nedbrytningsstadier samt övriga skogliga 
strukturer som förväntas finnas i en fjällnära grannaturskog med lövinslag. Några delområden utgörs 
av myrmosaiker med blandning av myrar och granskog. Många signal- och rödlistade arter påträffades, 
ofta i rikliga och livskraftiga populationer. Under veckan noterades t ex gott om norsk näverlav (VU) 
i samtliga delområden, liten blekspik (VU) på flera lokaler, kristallticka (VU), rynkskinn (VU) men 
också riktigt ovanliga arter som skrovellavsknapp (EN) och blekskaftad nållav (EN). Tretåig hackspett 
(NT) och lavskrika observerades dagligen.

I några områden påträffades nya snitslar vilket tyder på att det redan nu finns avverkningsplaner i 
naturskogarna.

I ett uttalande av Janolof Hermansson, en av Sveriges främsta lavexperter och deltagare på 
Forskningsresan:

”Det var en chockerande upplevelse att se de skogar som ska avverkas eller kommer att avverkas i norra 
Jämtland. Området vi var i ligger förhållandevis nära havet och får därmed oceanisk klimatpåverkan. 
Detta medför en unik och artrik sammansättning av lavar i grannaturskogar av högörtstyp. En ny 
rödlista är under framtagande och som medlem i expertkommittén för lavar tar jag med denna oroande 
utveckling. Om dessa och de andra återstående granskogarna i nordvästra Jämtland avverkas måste 
detta få konsekvenser att fler lavarter förs in på rödlistan och hotet för arter som redan är med på 
listan uppgraderas.

PM           2018–08–05
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Arter som t.ex. norsk näverlav (VU), rödbrun blekspik (NT), liten blekspik (VU), liten sotlav (VU) 
och kavernularia (NT) finns i dessa gamla granskogar i livskraftiga populationer, men knappast i 
ett landskapsperspektiv eftersom avverkningar av de flesta av de omgivande gran-naturskogarna har 
pågått en längre tid.”

Artfynden från Forskningsresan finns inlagda på Artportalen och rapportering pågår fortfarande. I 
dagsläget har mer än 1 400 fynd av naturvårdsintressanta arter rapporterats från de besökta skogarna 
varav drygt 1 000 fynd handlar om rödlistade arter.

Slutsats
Efter en veckas inventering av skogarna kring Björkvattnet kan vi konstatera att det fortfarande finns 
kvar fantastiskt fina och biologiskt värdefulla naturskogar i vårt land. Samtliga besökta skogar i 
Björkvattnetområdet har mycket höga naturvärden och borde inte utsättas för skogsbruk överhuvudtaget. 
Tillstånd för avverkning i skogar med naturvärden som dessa kan rimligtvis inte beviljas enligt §18 
Skogsvårdslagen. Enligt miljöcertifieringsreglerna ska heller inte skogar med höga naturvärden och 
av nyckelbiotopsklass avverkas. Ska vi nå de demokratiskt beslutade miljömålen samt internationella 
miljöavtal så måste skogar med denna rika biologiska mångfald bevaras.

Vi uppmanar därför:

• Persson Invest att göra egna naturvärdesbedömningar oberoende av planer på skogsbruk och att 
frivilligt avsätta skogarna som ett led i ert miljöarbete och certifiering.

• Skogsstyrelsen att vara uppmärksamma på inkommande avverkningsanmälningar i Björkvattnet/i 
våra utpekade områden och följa §18 Skogsvårdslagen.

• Skogsstyrelsen att inventera dessa skogar i den nyckelbiotopsinventering som ska utföras i nordvästra 
Sverige.

• Länsstyrelsen att överväga reservatsbildning om skogarna inte avsätts frivilligt.

En omfattande rapport från Forskningsresan med beskrivningar av besökta skogar, bilder, kartmaterial 
och artlistor håller på att författas och beräknas vara klar inom två månader. Tills vidare hänvisar vi till 
Artportalen och detta PM till er alla.

Naturvårdshälsningar,

Helena Björnström, samordnare av Forskningsresan 2018, mykolog & naturvärdesinventerare 
Linda Spjut, samordnare av Forskningsresan 2018, aktiv i föreningen Skydda Skogen
Jon Andersson, skogsekolog & forskare
Janolof Hermansson, lichenolog & naturvårdsspecialist
Samt övriga deltagare på Forskningsresan
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Förslag till naturreservat kring Björkvattnet, Strömsunds kommun

Sammanfattning
Denna kortfattade rapport är en formell begäran om att Länsstyrelsen i Jämtlands län ska påbörja ett 
arbete med att skydda de skogsområden som besökts under Forskningsresan 2018. Alla skogar påvisade 
mycket höga naturvärden, en imponerande artmångfald och är en del av ett större sammanhängande 
naturskogsområde med lång skoglig kontinuitet. Dessa skogar måste skyddas. De gröna områdena 
(figur 1) är en avgränsning som gjorts efter analys av flygbilder och de gamla frivilliga avsättningarna av 
tidigare markägare, vilka nu är borttagna. Flera avverkningsanmälningar har inkommit i de inventerade 
områdena, varav flera är registrerade nyckelbiotoper. En utförligare beskrivning av Forskningsresans 
syfte och inventering finns i rapporten ”Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker, Jämtland 2018”.

Bakgrund
Björkvattnet är en liten by och sjö nära norska gränsen i Frostviken i nordvästra Jämtland i Strömsunds 
kommun. Björkvattnet ligger omgivet av gamla naturskogar och större sammanhängande myrar. Trakten 
består av högplatåer med dominerande granskogar, så kallade höglägesgranskogar. Forskningsresan i 
Naturvårdens Utmarker besökte under en sommarvecka 2018 ett flertal skogar här och fann mycket 
höga biologiska värden i dem. Så höga att de borde bevaras för framtiden som formellt skyddade 
naturreservat. Efter analys och genomgång av både utförda inventeringar samt flygbildstolkningar och 
tidigare frivilligt avsatta skogar har tre olika reservatsförslag arbetats fram vilka alla redovisas nedan.

Stora delar av området ägdes tidigare av Holmen skog AB. De gamla naturskogarna var till stora delar 
frivilliga avsättningar av Holmen skog AB som ett åtagande i deras FSC-certifiering där skogar med 
höga naturvärden inte får avverkas. 2017 bestämmer sig Holmen skog AB för att sälja sina omkring 
7000 hektar skogsägor kring Björkvattnet med argumenten att dessa skogar ligger för långt bort från 
bolagets industrier. Persson Invest AB köper upp skogarna och de frivilliga avsättningarna, som tidigare 
var skyddade skogar, är nu öppna för att börja avverkas igen. Under hösten 2018 och sommaren 2019 
har färska avverkningsanmälningar kommit in i fyra av de fem områden som Forskningsresan besökt 
och påvisat höga biologiska värden i, trots att information om inventeringarna skickats till Persson 
Invest (PM till bolaget, SKS och LST augusti 2018). Det finns dessutom flera nyckelbiotoper i de 
avverkningsanmälda skogarna varav flera beskrivs som ”urskogslika barrnaturskogar”.

Figur 1. Orangemarkerade områden besöktes i juli 2018. Gröna områden är reservatsförslag.
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Reservatsförslag

Portfjället-Sortmyren-Björkvattsån-Björkvattsruet (4355 hektar)
Detta är det största av de tre utpekade områdena kring Björkvattnet som vi föreslår ska bli naturreservat. 
Det består av en höglägesplatå med en vacker mosaik av myrar och naturskogar. Det föreslagna området 
sträcker sig från Portfjället i väster till Fjällskaftet i öster samt från Floarna och Flybacken i norr till 
Fossdalen i söder. De mest bördiga delarna ligger i sluttningarna och kring bäckarna medan de mer 
lågproduktiva delarna finns kring myrarna på platån. Skogarna domineras av gran men har ett stort inslag 
av äldre björk och grova sälgar. Den döda veden finns av alla de slag och i alla nedbrytningsstadier, allt 
från torrträd till högstubbar och rötlågor. Här finns rikligt med högörtsområden där fjälltoltan och den 
nordiska stormhatten blir manshöga men även de mer magra skogarna med dvärgbjörk och kråkbärsris 
i fältskiktet. Området behöver utförligare inventering. 

Storhögen (231 hektar)
Området ligger nordväst om Björkvattnet och består av ett skogsbeklätt berg vid namn Storhögen. 
Skogen domineras av gamla naturskogar av gran men med stort inslag av björk och sälg men även av 
rönn och en. Hänglavar är frekventa i hela skogen och garnlav är den dominerande hänglaven. Den 
döda veden utgörs av torrträd, högstubbar och lågor främst av gran och björk. Flera av björkarna i 
området är gamla och grova och likadant gäller för högstubbarna av björk vilka också är högintressanta 
substrat för hotade och rödlistade arter av lavar.
I stort sett hela Storhögen-området har besökts av deltagare från Forskningsresan i Naturvårdens 
utmarker (orangemarkerat område i figur 1) och skogen är välinventerad och väldokumenterad. Här 
finns mycket höga naturvärden som bör bevaras som formellt skyddad natur. 

Högsätern (400 hektar)
Detta området ligger öster om Björkvattnet och består av ett kupolformat berg med gammal naturskog 
på. Toppkalotten ligger på ca 600 m ö h. Skogen på både toppen och i delar av sluttningarna är gamla 
naturskogar som aldrig kalhuggits. Gran dominerar skogen men här finns gott om björk och även inslag 
av sälg och rönn. Trädåldrar på 250 år och mer finns i skogarna och den döda veden finns allmänt 
spridd i hela området - allt från torrträd till högstubbar och rötlågor i olika nedbrytningsstadier. Ställvis 
är skogen hänglavsrik. Området behöver utförligare inventering. 

Vackra skogar nära fjäll, riksgräns, väg och sjö. 
I byn Björkvattnet finns vandrarhem och vägarna leder vidare in i Norge vilket torde göra området 
attraktivt för naturturism. Att besöka Björkvattnets skogar i juli, när stormhatt och torta står i blom är 
en sällsam upplevelse. För den som är intresserad av orkidéer eller fågelskådning är detta en utmärkt 
plats att utforska. För besökare är det lätt att stanna bilen utmed någon av vägarna och bara promenera 
in i de gamla naturskogarna.

Flygbild över Björkvattsån-Björkvattsruet, mot Björkvattnet.
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Slutsats
Förhoppningen från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker är att Länsstyrelsen i Jämtland tar våra 
uppgifter om höga naturvärden på allvar och påbörjar ett arbete med att försöka skydda dessa tre 
utpekade områden för att bevara biologiskt värdefulla naturskogar. Detta är vår formella begäran om 
att Länsstyrelsen i Jämtlands län ska bilda naturreservat av dessa tre beskrivna områden. Detta kan 
göras genom att:

A. Bilda tre separata naturreservat.

B. Bilda ett stort naturreservat. Detta görs genom att binda ihop de tre områdena med att inkludera 
utvecklingsmark eller arronderingsmark där områdena ligger närmast varandra. Naturvårdsverket 
kräver att ett reservatsförslag ska ha minst 70% värdekärna. För alla områden, som främst består av 
värdekärnor, kan korridorer med utvecklingsmark bli länken som bygger ihop de tre naturskogsområdena 
runt sjön Björkvattnet, för att skapa en grön infrastruktur mellan dem i framtiden.

OBS! Färska avverkningsanmälningar
Flera avverkningsanmälningar har inkommit i fyra av de fem områden som besöktes under 
Forskningsresan 2018, de flesta i nyckelbiotoper. Avverkningsanmälningar har inkommit hösten 2018 
och sommaren 2019 och ligger nu i Portfjällbäcken, Sortmyren, Björkvattsån och Storhögen samt ett 
område med naturvärden som Skogsstyrelsen benämner ”barrskog” i norra delen av inventeringsområdet 
Portfjällsbäcken.
De avverkningsanmälda nyckelbiotoperna vid Portfjällbäcken beskrivs av Holmen som ”urskogslik 
barrnaturskog”. 

Den lilla nyckelbiotopen vid Sortmyren, registrerad av Holmen, beskrivs som ”lövnaturskog”. Den 
stora nyckelbiotopen (>70 ha) i samma område, registrerad av Skogsstyrelsen, beskrivs som ”naturskog, 
urskogsartat objekt”. Båda dessa är avverkningsanmälda.  

Vid Björkvattsån beskriver Skogsstyrelsen de två avverkningsanmälda nyckelbiotoperna som 
urskogsartad naturskog med källpåverkan och riklig förekomst av död ved.

Den avverkningsanmälda nyckelbiotopen vid Storhögen beskrivs av Skogsstyrelsen som en urskogsartad 
lövrik barrnaturskog med källpåverkan och riklig förekomst av död ved.

2019-09-09

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker genom:

Helena Björnström
Maria Danvind




