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Innehållet i rapporten baseras på material insamlat av 50 deltagare som var med på 

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2017 i Norrbotten. 

  

Omslagsbild: Robert Flygare 

  

Samordnare: Johan Moberg. Text: Johan Moberg, deltagarna i Forskningsresan  

Datum för framställande av rapporten: 2017-12-06 

Kontakt: E-post: johan.moberg@skyddaskogen.se Tel: 073-807 36 44 
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Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 

2017 Norrbotten 
 
Forskningsresan, ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Skydda Skogen, 

Fältbiologerna, Skiftet och Studiefrämjandet, startade 1993, och har sedan pågått, på 

olika platser i Sverige. Denna årliga inventering av Sveriges sista oskyddade 

naturskogar har till syfte att rädda hotade skogar, bygga nätverk, fördela kunskap och 

dokumentera. 

 

Skogsstyrelsens beslut att pausa inventeringarna av nyckelbiotoper, i nordvästra 

Sverige, har fått många att vända blickarna mot norra delen av landet. Både biologer 

och skogsbolag. 

 

50-60 personer reste denna gång upp till Norrbotten, närmare bestämt Gällivare och 

Koskullskulle. Deltagarna, i olika åldrar och med olika kunskaper och bakgrunder, 

inventerade bland annat i Rävdalsområdet, ett skogsområde som hotas av 

avverkningar. Vana inventerare bistod med kunskap så att mindre erfarna kunde lära 

sig mer om att hitta hotade arter i naturskogarna. 

 

Engagemanget bland alla inventerare lyfte området med nya arter. Samtidigt som det 

stärkte den fortsatta kampen för Rävdalen och alla andra naturskogar som hotas att 

kalavverkas i Sverige. 

 

Den sedan två år tillbaka pågående konflikten med Sveaskog och deras 

avverkningsplaner i Rävdalsområdet/Djävulsklyftan, har fått spridning i landet. 

Området ligger i nära anslutning till Koskullskulle, 1300 ha stort, med en större ravin 

i området. Många av deltagarna på Forskningsresan, var väl insatta i den rådande 

situationen, före avresan till Koskullskulle. 

 

Mikael Karlssons föreläste om Lübeckmodellen, och pekade på det att vi måste ta 

ställning till det omgående. Skogsskövlingen i Sverige måste stoppas, skogsbruket 

måste förändras. Forskningsresan är ett verktyg för att få till stånd en förändring, för 

oss och för kommande generationer. 

 

 

 

Maj Aspebo 

Vivi Eriksson 

Anita Feldenius 

 

Pantertanterna, Koskullskulle, Gällivare 
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OMRÅDE 1 I 28/7 
Rävdalen, Område 1 I, sydost om Koskoskulle, norr om Sarkasvaara, väster om Pahtavaara 

  

28 juli 2017 

  

Barrsumpskogen i anslutning till tjärnarna öster om skogsbilvägen är flerskiktad och 

domineras av gran (draperade av tagellavar) med inslag av björk, sälg, al och asp 

(koordinater: N7463282/749533). Även föryngring av rönn förekommer i området. 

Detta är en frodig fuktskog och flera av granarna växer på socklar. Förekomsten av död 

ved är förhållandevis riklig, framför allt av färska lågor i olika storlekar, både klenare 

och grövre. Även ett flertal gamla och riktigt grova mossövertäckta lågor och stubbar 

finns i området vilket tyder på att området tidigare troligtvis påverkats av 

plockhuggning.  Kärlväxtsfloran är rik med bland annat förekommer ekbräken, 

skogsfräken, skogsnäva, stenbär, fjällskära, ormbär, vänderot, gullris, linnea, 

ögonpyrola och bergslok. I de blötare partierna växer vide (jolster) och enbärsbuskar. 

Där är även mossfloran rik. 

                                          

Barrsumpskogen fortsätter öster och norr om tjärnarna. Söderut ligger dock skogen 

endast i anslutning till tjärnarna i ett smalare stråk. Österut övergår barrsumpskogen 

i en likåldrig och delvis blockrik sandtallskog. Här är förekomsten av död ved sparsam 

i klenare dimensioner och i sent nedbrytningsstadium. Brandstubbar förekommer i 

skogen. Revlummer och plattlummer finns i sluttningarna. Några fynd gjordes i 

kanten av detta tallområde med bland annat dvärgbägarlav, vedskivlav och 

nordtagging. 
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Gammal stående död gran i barrsumpskogen. Liggande död sälg med stuplav i 

barrsumpskogen. 

  

Längre söderut, väster om tjärnarna där skogsbilvägen slutar, övergår 

barrsumpskogen i en förhållandevis likåldrig sandtallskog (eventuellt planterad) med 

väggmossa i bottenskiktet och lingon i fältskiktet (koordinater: N7463179, E749583). 

Även revlummer förekommer. Förekomsten av död ved är sparsam och i klenare 

dimensioner. Vandringsleden till Djävulsklyftan skär igenom tallskogen. Sydöst om 

vandringsleden, fortfarande väster om tjärnarna, finns en tallskog med björkinslag 

(koordinater: N7462905, E749754). Här är förekomsten av död ved medelgod, 

framför allt i klenare dimensioner. 

  

Söder om en liten bäck övergår tallskogen i ett litet tätvuxet yngre lövskogsparti för att 

därefter övergå en sandtallskog som troligtvis är yngre. Strax sydväst om 

sandtallskogen finns en liten barrsumpskog med gran, tall, björk, sälg. 

(koordinater: N7462629, E749756). 

  

Artfynd i barrsumpskogen väster om tjärnen: 

Gränsticka, Phellinus nigrolimitatus (NT) 

Stuplav, Nephroma bellum (signalart) 

Bårdlav, Nephroma parile (signalart) 

Kärrkammossa, Helodium blandowii (signalart) 

Bronshjon, Callidium coriaceum (LC) 
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Vitmosslav, Icmadophila ericetorum (lågt signalvärde) 

  

Artfynd öster om tjärnen: 

Plattlummer, Lycopodium complanatum ssp. Complanatum (LC)                                                                                                  

Dropptaggsvamp, Hydnellum ferrugineum (signalart) 

Gammelgransskål, Pseudographis pinicola (NT)  

Vedskivlav, Lecidea botryosa (NT) 

Nordtagging, Odonticium romellii (NT)  

Dvärgbägarlav, Cladonia parasitica (NT)   

 

OMRÅDE 2 C 25/6 
Rävdalen, Område 2 C (ev. inkl. nordöstra delen av 2E), sydost om Koskoskulle, öster om Sarkasvaara, 

  

25 juni 2015 

  

Öster om Grustagsvägen del 2 finns en självföryngrad, flerskiktad och olikåldrig 

tallskog i sydvästlig sluttning (koordinater: N7461253, E0750437). Spridda äldre tallar 

med brandljud förekommer i skogen liksom flera brandpåverkade tallstubbar 

eftersom området troligtvis brunnit under 1800-talet. Stubbarna tyder på att skogen 

tidigare påverkats av plockhuggning. Förekomsten av död ved är medelgod i olika 

stadier, framför allt av liggande död ved. Markvegetationen består framför allt av 

lingon och kråkbär, med väggmossa och renlav i bottenskiktet. Även plattlummer 

förekommer sporadiskt. 

  

Längre nordost, på nordsidan av berget, blir terrängen mer blockrik och här finns en 

äldre tallskog med ett flertal spärrgreniga tallar med platt krona (koordinater: 

N7461972, E0750653). Även inslaget av gran och björk ökar. Området har troligen 

nyckelbiotopsklass. 

  

 
Karta med koordinater N7461972, E0750653 utmarkerade (blå ring). Här finns ett 

flertal spärrgreniga tallar med platt krona i blockrik terräng. 
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Spärrgrenig tall. 

  

Asp (bl.a. koordinater: N7462106, E0750807) och sälg förekommer sparsamt i den 

äldre tallskogen. Längre österut finns ett flertal kallkällor (koordinater: N7462166, 

E0750900) med frodigare undervegetation med bland annat midsommarblomster, 

linnea och åkerbär. Även inslaget av gran och björk ökar. 

 
Karta med markerade koordinater N7462166, E0750900 (blå ring). Här finns ett 

flertal kallkällor med frodigare örtvegetation i form av bland annat 

midsommarblomster, linnea och åkerbär. 

  

Öster om kallkällorna blir terrängen än mer kuperad och blockrik. Här finns ett stort 

antal gamla manlavsdraperade tallar. Området med tallar sträcker sig hela vägen fram 

till och längs med Djävulsklyftan. Förekomsten av död ved, framför allt liggande, är 

medelgod. Även strax öster om Djärvulsklyftan, på andra sidan vattendraget, står 

gamla och spärrgreniga tallar. 
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Djävulsklyftan 

 

 
 



 

Sida 10 av 32 
 

 

 
Nordtagging 

 
Fläckporing 
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Karta med markerade koordinater N7462122, E0750987. Gamla manlavsdraperade 

tallar i blockrik terräng väster om Djävulsklyftan. 

  

  

Ett parti öppnar upp sig i skogen längre söderut – här finns en gräns mellan tallskog 

med höga naturvärden och mer trivial tallskog (koordinater: N7461439, E0751263). 

  

Artfynd 

  

Fläckporing, Antrodia albobrunnea (VU) 

Gräddporing, Cinereomyces lenis (VU) 

Gränsticka, Phellinus nigrolimitatus (NT) 

Nordtagging, Odonticium romellii (NT) 

Motaggsvamp, Sarcodon squamosus (NT) 

Skrovlig taggsvamp, Sarcodon scabrosus (NT) 

Dvärgbägarlav, Cladonia parasitica (NT) 

Vedskivlav, Hertelidea botryosa (NT) 

Mörk kolflarnlav, Carbonicola myrmecina (NT) 

Blanksvart spiklav, Calicium denigratum (NT) 

Vedtrappmossa, Anastrophyllum hellerianum (NT) 

Reliktbock, Nothorhina muricata (NT) 

Gulporing, Junghuhnia luteoalba (signalart) 

Vedticka, Phellinus viticola (signalart) 

Rävticka, Inonotus rheades (signalart) 

Dropptaggsvamp, Hydnellum ferrugineum (signalart) 

Stuplav, Nephroma bellum (signalart) 

Bårdlav, Nephroma parile (signalart) 

Källpraktmossa, Pseudobryum cinclidioides (signalart) 
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OMRÅDE 2 E 26/7 
Sarkasvaara (Område 2 - Sydvästra delen - Delområde "E") 

 

Nordöstra sluttningen av Sarkasvaara mot Djävulsklyftan: 

Sarkasvaaras nordöstra sluttning från Djävulsklyftans ravinkant i öster domineras av en 

flerskiktad sandtallskog med en blockrik terräng som ökar mot toppen av berget. Marken är 

torr och näringsfattig vilket ger ett bottenskikt av lavtyp. Längre norrut ökar inslaget av 

blåbärsris. Buskskiktet består till största del av björkbuketter med viss förekomst av rönn- och 

enplantor. Tallbeståndet är flerskiktat med stor diameterspridning, mellan 10 – 50 cm. 

Stamantalet är förhållandevis glest, delvis på grund av plockhuggning, men självgallring pågår 

också. Området visar inga större tecken på mänskliga ingrepp sedan början av 1900-talet. 

 

Hela landskapet har ett tydligt inslag av gamla tallar med ålder över 250 år. De äldsta tallarna 

är vridna och spretgreniga, vissa med toppbrott. Många tallar har spår från bränder i form av 

brandljud. Minst en tall har invällningar från tre tidigare bränder. Den senaste stora branden 

daterades till ca år 1850. Området visar även stort tecken på brandpåverkan genom det stora 

antalet brandstubbar som är utspridda mellan träden. Lågor finns i olika nedbrytningsstadier. 

De är mosstäckta och torra, finns i alla dimensioner. Vissa är mycket gamla och grova, upp till 

50 cm i diameter. Även stående död ved är påtagligt. Stor förekomst av signalarter och 

rödlistade arter har påträffats. Området har även en rik marksvampfunga. 

 

Signalarter och rödlistade arter 

- Tallgråticka 

- Vedticka 

- Fläckporing 

- Mörk kolflarnlav 

- Kolflarnlav 

- Svart vårskål 

- Knottrig blåslav 

- Dvärgbägarlav 

- Vedskivlav 

- Vedflamlav 

- Vitmosslav 

- Stuplav 

- Blanksvart spiklav 

- Kortskaftad ärgspik 

- Vedtrappmossa 

 

 

Sydvästra sluttningen av Sarkasvaara (Söder om gränsen till område 2) 

Sydsluttningen karaktäriseras av sandtallskog. Skogen är plockhuggen och vissa områden 

påverkad av modernt skogsbruk. I övriga delar av området gjordes fynd av marktaggsvamp 

vilket indikerar att området aldrig kalhuggits. Detta innebär bra förutsättningar för skogens 

fortsatta utveckling av höga naturvärden. Mer inventering behövs. 
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OMRÅDE 3 F 26/7 
Vi utgick från grusgropen vid Sorvativaarevägen och gick mot väst. Gles medelålders 

tallskog på sandmark, rikligt med brandstubbar, få gamla träd men god tallföryngring. 

Fältskiktet bestod av glest blåbärs- och lingonris. Viss förekomst av klen död ved, dels 

färska och dels mycket nedbruten men inget i nedbrytningsstadium däremellan. Inga 

spår av dimensionsavverkning. Förekomst av kolflarnlav och brungrå blekspik 

Kallkälla med rikligt flöde, fuktigt och frodigt med rik kärlväxtflora runt källan och 

bäcken. Förekomst av gran, sälg, lundelm, spindelblomster och ögonpyrola. 

På andra sidan Slingerbäcken följde vi bäcken nedåt mot nordväst, korsade en myr och 

fortsatte över tallhällmark med ett flertal tallar i grövre dimensioner (ca 30 cm i 

diameter). I området med tallhällmark fanns spår av tjäder (spillning, betad tall) och 

älg (spillning, horn, fejning), gamla spår av tretåig hackspett (hackmärken) och 

spillkråka samt förekomst av myrstackar högre än 1 m. Förekomst av gränsticka. 

Väster om bäcken påträffades ytterligare en kallkälla, med rik kärlväxtflora och 

översilningsområde. Förekomst av granticka på tall. 

 

OMRÅDE 3 J 27/7 
 

Bäcken rinner åt sydsydost. Bredden varierar från nästan tjärn till en samlad fåra. Det 

finns inte så mycket skog i botten. Västsidan är brant och starkt fuktpåverkad. Det 

finns tall högst upp i sluttningen. Längre ned står gran, gråal och björk. Vegetation 

liknar den i en fjällbjörkskog med hönsbär, ekbräken och linnea. I botten finns 

vitmossa med nålstarr, spindelblomster och flaskstarr. 

 

Bortanför en sipperyta växer röd trollduva. I samma område finns en del grova gamla 

granar, men också brandskadad ved med mörk kolflarnlav. Några träd har fallit ned i 

klyftan. Här finns grön spiklav och grå nållav. 

 

Fram till ca 50 meter före klyftan är det en ca 100 år gammal gallrad produktionsskog 

med tall. Närmre klyftan finns några stora gamla tallar (ca 300 år). På en tall finns 

brandljud från tre olika bränder, där den senaste branden var för ca 80 år sedan. 

Bottenskikt av lav och ris. Skogen var olikåldig. Vid inventeringstillfället observerades 

födosökande kungsörn och läten från korsnäbb och sidensvans noterades.  

 

Bäcken delade upp sig i flera fåror. Däremellan frodig ängsvegetation med fjällskära, 

smörboll och bergsslok. Främst lövträd i form av björk och gråal samt gran. I området 

förekommer knottrig blåslav samt violmussling på lutande död gran. 

 

Detta område utgörs av en ås med blockterräng på sidan. Flera av tallarna är flera 

hundra år gamla. Intressant att notera är att en tall i området med 21 cm i diameter 

och en med 50 cm i diameter kunde konstateras (efter borrning) båda vara ca 290 år 



 

Sida 14 av 32 
 

 

gamla. I området finns många äldre lågor och inte så stor mänsklig påverkan. 

Fältskiktet består av lav och ris, men är hårt betat. I området förekommer fläckporing, 

nordtagging och knottrig blåslav. Spår efter tjäder i form av spillning och betade tallar. 

Även spår efter reliktbock.  

 

OMRÅDE 3 K 27/7 

Hela området utgörs av kontinuitetsskog och gränsar till vattendrag i Ö och N samt till 

väg i S. Längs vattendraget finns lövträd och äldre gran, i övrigt är det torrare marker 

med tall. I området finns också några myrar och ett område med rörligt markvatten. 

Tallskogen längst i Ö är dimensionsavverkad, men med en del överståndare >200 år 

och en hel del död ved i olika nedbrytningsstadier inklusive lågor och stubbar av 

silverved. Även en del gamla granar. Närmare vägen är tallskogen mycket uthuggen 

och uppskattningsvis 100 år gammal med sparsamt med död ved.  

 

Längre västerut är landskapet kuperat, med tall på höjderna och fuktigare stråk med 

gran i sänkorna. Längs bäcken rikare med asp, björk och gran. N om bäcken finns 

dimensionsavverkad torr hällmarkstallskog med block, en del äldre lågor och enstaka 

överståndare. 

 

Artlista: 

tajgaskinn (VU) 

fläckporing (VU) 

nordtagging (NT) 

gammelgransskål (NT) 

granticka (NT) 

vedticka 

gamla fruktkroppar av korktaggsvampar 

skuggnål (VU) 

knottrig blåslav (NT) 

vitgrynig nållav (NT) 

rödbrun blekspik (NT) 

liten spiklav (NT) 

blanksvart spiklav (NT) 

vedskivlav (NT) 

vedflamlav (NT) 

dvärgbägarlav (NT) 

bårdlav 

stuplav 

vedtrappmossa (NT) 

skör kvastmossa 

kärrkammossa 
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källpraktmossa 

spindelblomster 

tretåhack (NT) 

balgrop från tjäder 

Totalt: 3 VU, 13 NT, 8 övriga signalarter 

 

OMRÅDE 3 L 27/7 
STARTPUNKT 

N7459593 E0754930 

 

Den sydvästra sluttningen av Sorvanen har en karaktär av stavatallskog med 3-4 

platåer med rik markflora (gullris, ekbräken, klasefibbla, rönn). I dess utkant påträffas 

kulturlämningar i form av brytningsgropar av koppar och guld. Terrängen är blockrik 

i hela sluttningen. Det finns bitvis gott om överståndare av tall med en ålder av 150-

200 år. De finns gott om brandstubbar och ett flertal brandljud på äldre tallar. Lågor 

finns i olika dimensioner och i olika successionsstadier, bl.a. silverlågor som är 

brandpåverkade. I de mest steniga partierna var det en påtaglig förekomst av klena 

stormfällen. Ett parti av sluttningen liknar ett klapperstensfält och saknar nästan helt 

fältskikt. 

 

De största naturvärdena i sluttningen är knutna till äldre lågor och brandstubbar med 

signalarter som rikligt med vedskivlav och dvärgbägarlav samt bl.a. kolflarnlav, mörk 

kolflarnlav, blanksvart spiklav, kortskaftad ärgspik. Tjäder och lavskrika observerades 

också i sluttningen. 

 

Vid foten av berget löper ett bäckdråg. Där finns fortsatta spår av brand i form av 

brandstubbar och brandljud ca 0,5 m höga samt färska spår av tretåig hackspett på 

gran. Bäckdråget är fuktigt och näringrikt och har en högörtflora med röd trolldruva, 

ormbär, ögonpyrola, björkpyrola, smörbollar, brudsporre och spindelblomster. Röd- 

och gul paraplymossa växer också i bäckdråget. Det finns en påtaglig förekomst av 

gamla granar och granlågor. På en av dem växer granticka. 

 

Ett vackert område med varierande topografi och miljö värt att skyddas. 

 

 

 



 

Sida 16 av 32 
 

 

OMRÅDE 3 G 26/7 
Rävdalen, Område 3 G, nordost om Tallbacken, väster om Björkhult 

  

26 juli 2017 

  

Helena Björnström, David Tverling, Lars Gerre, Linda Spjut, Diana Spjut, Lars-Erik 

Nilsson, Niklas Johansson och Amanda Tas 

  

Området utgörs av självgallrad tallskog med inslag av björk, sparsamt spridda sälgar 

och stor diameterspridning i nordsluttning. Flera av tallarna är senvuxna. Den 

genomsnittliga beståndsåldern i tallskogen bedömdes vara ca 115-130 år med inslag av 

äldre tallar i ca 250-300 årsåldern. En klen tall uppmättes till ca 70 år gammal 

(koordinater: N7461332, E0754362). Äldre stubbar i skogen indikerar att skogen 

tidigare påverkats av plockhuggning. Förekomsten av död ved är medelgod, framför 

allt av liggande död ved. Tydliga brandspår finns, både i form av brandpåverkade 

stubbar och lågor. Bottenskiktet består framför allt av väggmossa med lingon- och 

blåbärsris i fältskiktet. Även linnea och revlummer förekommer sporadiskt. Vid 

inventeringstillfället hittades ett tjäderrede med kläckta äggskal samt en balningsgrop 

i området. 

  

 
 

 
  Tallskogen. 

  

I den västliga bergssluttningen längre söderut ökar andelen äldre tallar i den 

flerskiktade tallskogen (koordinater: N7461028/E0754182). Här är det stamtätt med 

stor diameterspridning och området har en typisk stavatallskogskaraktär. 
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Förekomsten av död ved är förhållandevis riklig, även av stående död ved. Här blir det 

brantare och flera av de äldre tallarna har tydliga brandljud. Fyra lavskrikor siktades 

och färska spår av tretåig hackspett fanns på en av tallarna. 

  

Längre åt söder i sluttningen finns det ett större inslag av gamla tallar och skogen blir 

mer flerskiktad och naturskogsartad. Även här påträffades en balningsgrop med färska 

spår av tjädertupp (dun). 

  

Ett rovfågelbo, troligen fjällvråk, påträffades i området, i en gammal tall i nedre delen 

av sluttningen. Boet verkade vara obebott i år (2017). 

  

Uppe på höjden finns äldre tallar samt ett öppnare skogsparti som betas av renar. Här 

finns även en barktäkt på tall (koordinater: N7460966, E0754385). 

  

Allmän information om området: Det saknas registrerade nyckelbiotoper och 

naturvärdes-områden på och runt berget. Det finns inte heller skog avsatt för 

naturvård av Sveaskog, s.k. frivillig avsättning inom området. En del av området 

(flerskiktad tallskog med stort inslag av flerhundraåriga tallar) kallas enligt Sveaskogs 

kartverktyg "strövskogar 120-122 år med lav och lingon". 

  

Artfynd: 

Fläckporing, Antrodia albobrunnea (VU) 

Gräddporing, Cinereomyces lenis (VU) 

Nordtagging, Odonticium romellii (NT) 

Blanksvart spiklav, Calicium denigratum (NT) 

Dvärgbägarlav, Cladonia parasitica (NT) 

Vedskivlav, Hertelidea botryosa (NT) 

Mörk kolflarnlav, Carbonicola myrmecina (NT) 

Vedflamlav, Ramboldia elabens (NT) 

Kortskaftad ärgspik, Microcalicium ahlneri (NT) 

Dropptaggsvamp, Hydnellum ferrugineum (signalart) 

Tretåighackspett, Picoides tridactylus (NT), omfattas av Artskyddsförordningen (AF) 

Tjäder, Tetrao urogallus (LC), omfattas av Artskyddsförordningen (AF) 

Lavskrika, Perisoreus infaustus (LC) 
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OMRÅDE 3 H 26/7 
Robert Flygare 

Erland Lindblad 

Birgitta Blom 

Torleif Joelson 

Göran Rönning 

Pia Hagfors 

Marie Riskilä 

Torbjörn Peterson 

 

Området består av flerskiktad tallskog med en stor andel 300-åriga träd särskilt på 

södra sidan om berget (där de står med 10-15 m mellanrum). Det finns tydliga tecken 

på brand i hela området i form av brandljud, kol på lågor och brända högstubbar. I 

fältskiktet förekommer plattlummer. I hela området finns det tydliga tecken på 

tjäderförekomst i form av betade tallar, balgropar, spillning och dun. Spår av 

reliktbock finns på en gammal tall vid parkeringen. I närheten av parkeringen fanns 

också 40 blommande exemplar av vitpyrola. Anmärkningsvärt är även att rosenticka 

hittades på tallåga som är ett för arten ovanligt substrat. Området bedöms hålla 

naturreservatsklass - en bedömning som grundar sig på att skogen är flerskiktad, 

trädens höga ålder, brandpåverkan, den relativt låga mänskliga påverkan samt de arter 

som noterats vid inventeringstillfället.  

 

De brandpåverkade högstubbarna var upp till fem meter höga. I den här delen av 

området fann vi inga tecken på skogsbrand. Det fanns inga stubbar kapade av 

människor.  

 

Fläckporing, Antrodia albobrunnea (VU) 

Timmerticka 

Vedticka 

Gräddporing, Cinereomyces lenis (VU) 

Blanksvart spiklav, Calicium denigratum (NT) 

Vedskivlav, Hertelidea botryosa (NT) 

Mörk kolflarnlav, Carbonicola myrmecina (NT) 

Urskogsporing (EN) 

Nordtagging 

Rosenticka 

Reliktbock  

Tjäder, Tetrao urogallus (LC), omfattas av Artskyddsförordningen (AF) 

Vitpyrola 

Plattlummer, Lycopodium complanatum (LC), omfattas av Artskyddsförordningen 

(AF) 
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Skogarna runt Gällivare, 

Forskningsresan gick till område 

1-6 

 

OMRÅDE 4 28/7 
Vassaravaara, östra delen 
Området utgörs i stora drag av tre biotoper; tallskog, fuktig granskog och blandskog. 

Tallskogen som besöktes är uppdelad på två områden på vardera sidan om 

skogsbilvägen. På nordöstra sidan är skogen likåldrig och beståndsåldern uppskattas 

till 100-150 år. Det finns ett inslag av enstaka gran, björk och sälg. Området har 

sparsamt med död ved och enstaka brända torrakor. Fältskiktet är av blåbärsristyp 

med förekomst av en torr kulle. Området bedöms vara hårt renbetat på lav. I detta 

område förekommer fläckporing, knottrig blåslav, stjärntagging samt spår av 

spillkråka. På sydvästra sidan om skogsbilvägen är tallskogen däremot olikåldrig och 

luckert flerskiktad. Det finns ett stort inslag av gamla tallar (ca 200-åriga), gamla 

stubbar från plockhuggning och ett flertal levande tallar med brandljud. Mängden död 
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ved är måttlig, men det finns död ved i alla nedbrytningsstadier, både stående och 

liggande, samt många kolade stubbar. Här förekommer mörk kolflarnlav, blanksvart 

spiklav och vedskivlav. Området bedöms ha ett högt naturvärde. 

 

Granskogen som nämns inledningsvis är tät, olikåldrig och belägen i ett fuktdråg i 

anslutning till myrmark på nordöstra sidan om vägen. Beståndsåldern är klart över 

100 år och träden har rikligt med hänglav (särskilt manlav). I området förekommer 

också grova aspar samt björk och sälg. Det finns rikligt med lågor i alla 

nedbrytningsstadier och en del stående döda träd (framförallt björk). Inga stubbar 

påträffades. Fältskiktet är av blåbärsristyp med örtinslag. Här förekommer stuplav, 

granticka och garnlav. Området bedöms ha ett påtagligt naturvärde. 

 

Blandskogen som också är belägen på nordöstra sidan om vägen utgörs av gran, tall, 

asp och björk. Den är olikåldrig, luckig och mycket fuktig. Fältskiktet utgörs av höga 

örter. Det finns rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier, även färska rotvältor. 

Här förekommer stuplav, vedtrappmossa, stjärntagging, rosenticka, gränsticka, 

ullticka, röd trolldruva, lundelm, ögonpyrola och ormbär. Området bedöms ha ett högt 

naturvärde och bör klassas som nyckelbiotop.  

 

OMRÅDE 5 28/7 
Osystematiska noteringar vid skogsinventeringsdagar med Forskningsresan i 
naturvårdens utmarker, Vassaravaara juli 2017  
 

Lars Andersson 

 

Koordinater i RT90 

 

2017-07-28 Lokal 5, Vassaravaara, Gällivare  

(I gruppen bland annat Per-Erik Mukka, Tilia Björk m.fl.)  

 

Ö änden av skogen (startkoordinat 74 54 570: 17 15 226) 

 

Inga gammeltallar, jämn ålder med tallar ca 120 år (100 – 140). En äldre tall med knotiga 

grenar, 150 år. Antingen genomhuggen skog eller kalavverkat (ev. fröträdsställning 

borthuggen) men klenare, yngre stubbar tyder på gallrat.  

 

Avvikande torrkulle (74 54 728; 17 15 161) (knappt 200 m från förra punkten)  

Endast lokalt denna karaktär.  



 

Sida 21 av 32 
 

 

 
Fläckporing (Antrodia albobrunnea) (VU) på undersidan av hård furulåga. (Bild 1) 

 

Skuggigt skogsparti intill ((74 54 700; 17 15 113) 

 

Stjärntagging (Asterodon ferruginosus) (NT) under mosstäckt tallåga.  

 

Grandråg (74 54 744; 17 15 055)  

 

Gamla granar. Tydligt naturvärde.  

Rikligt av manlav. Grå tagellav, garnlav, aspticka, barkticka, ögonpyrola, spindelblomster.  

 

Väster om och ovanför vägen 

Tallsluttning  

Större inslag av gamla tallar, > 200 år, mer ny död ved, flera gamla brandstubbar med mörk 

kolflarnlav (Carbonicola myrmecina) (NT) t.ex. vid (74 54 807;17 14 860), (Bild 2, 3, 4) 
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Bild nr 2 
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Bild nr 3 
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Bild nr 4 
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Trolig blank svartspik (Calicium denigratum) (NT) på torraka av tall vid (74 54 799; 17 14 

808). (Bild 5) 

 

 

Vändpunkt (74 55 149; 17 14 405)  

Ganska trivial vuxen tallskog, men ett fint källdråg en bit nedanför: skogsnäva, brudborste, 

ekbräken.  
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OMRÅDE 6 DEN 28/7 
Harrträskberget: skog 6 
Detta är en barrblandskog i sluttning mot NO som består av tall, gran, björk, asp och 

sälg. Lövandelen ökar nedåt sluttningen. Skogen är flerskiktad med en hel del äldre 

tall (t ex borrad tall på 235 år), viss diameterspridning. Fältskiktet är örtrikare längre 

ner i slänten (knärot på flera ställen, ekbräken, hönsbär, ögonpyrola, spindelblomster) 

med ett fuktstråk nära järnvägen. Området är dimensionsavverkat och brandpåverkat 

med brandljud och kolade stubbar. Det finns många stormfällda färska rotvältor och 

gamla mossbevuxna lågor, dock inte så många i mellanstadiet. Stående död ved 

förekommer måttligt och tre bohål upptäcktes vid inventeringstillfället. En avverkning 

i området bedöms ej vara lämplig. 

 

Artfynd: 

lavskrika (3 st.) 

tjäderspillning 

knärot (NT) 

spindelblomster 

ögonpyrola 

fläckporing (VU) 

ullticka (NT) 

gränsticka (NT) 

rosenticka (NT) 

granticka (NT) 

knottrig blåslav (NT) 

blanksvart spiklav (NT) 

vedskivlav (NT) 

mörk kolflarnlav (NT) 

stuplav 

bårdlav 

källmossa 
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Anders Delin 1935 - 2017  

 
Anders Delin i naturreservatet Grävna knippan i Gävleborgs län. 

 

De stumma livsformernas talesman gick bort klockan 6 på morgonen den 23:e augusti 

i kretsen av sina närmaste. 

 

Anders föddes 1935. Hans yrke var läkare, och han gick med i miljö- och 

ungdomsföreningen Fältbiologerna redan 1947, samma år som föreningen bildades. 

Allt sedan dess kom han att odla ett intensivt och levande intresse för allt som ryms i 

begreppen flora och fauna, skogen, naturen. Där var han hemma, och där var han en 

forskare i sin egen rätt. 

 

Anders var tidigt en älvräddare. Han var ordförande i SNF Gävleborg och grundade 

Gävleborgs botaniska sällskap som 2018 ger ut Hälsinglands Flora med Anders som 

huvudförfattare. Bara det ett livsverk, som han tyvärr inte fick se i färdigt skick. 
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Men hans arbete och erkända biologiska kunskaper gav honom ärofyllda utmärkelser 

och priser, som Änglamarkspriset och det stora Naturvårdspriset från ArtDatabanken 

vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 

 

Anders har som få andra följt förvandlingen av Norrlands en gång vidsträckta 

naturskogar, nu dominerade av kalhyggen med efterföljande industriskogar och 

plantager. De senaste decennierna har han varit aktiv för att försöka rädda så mycket 

som möjligt av våra kvarvarande naturskogar, och rest land och rike runt med 

föreläsningen ”skogsbruket är inte långsiktigt hållbart”. 

 

Det var Anders som tog initiativ till att bilda nätverket Skydda Skogen, som sedan 

ombildades till föreningen Skydda Skogen. Anders Delin var föreningens självklare 

hedersledamot. 

 

Det var också Anders som tog initiativ till Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 

år 1991. Hans tanke var att skogarna finns i Norrland, men forskare och andra 

intresserade finns i södra Sverige. Med Forskningsresan kunde han ta kunniga 

personer till skogarna. Forskningsresan har sedan dess vuxit. Ibland var Anders med 

och anordnade, ibland var han med som en av deltagarna, och kunde dela med sig av 

all sin kunskap. 

 

Anders deltog i Forskningsresan för sista gången i Öje, Dalarna 2016, men det var 

under Forskningsresan 2015 i Härjedalen som han var pigg nog att följa med ut i 

skogarna. När media gjorde en artikel om Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 

2015 Härjedalen gick han ned på knä på parkeringen med luppen och sade: “Man 

måste ner på knä och ta fram luppen för att se vissa arter. Det har jag aldrig sett en 

jägmästare göra.” 

 

I samma artikel1 sade han “Skogsindustrin missköter sig. De hugger ner gamla skogar 

med stora naturvärden. Det här är ett nationellt problem som beror på politiken. Enda 

sättet att lösa det är en ny skogsvårdslag och att dela ut oerhört mycket pengar för 

inköp av reservat och nationalparker.” 

 

Vi delar kärleken till våra gamla naturskogar med Anders Delin. Men, som Anders 

understryker: vi delar också en annan drivkraft: föraktet och vreden mot dem som 

hänsynslöst begår dessa helgerån mot skogarna, som med berått mod och för snöd 

vinning vill eliminera naturskogarna, vill att larvfötter av järn ska in överallt, ta det 

sista som inte hunnit räddas undan. 

 

Låt oss fortsätta att inspireras av Anders, hans nyfikenhet, kunskap, hans milda 

saklighet och motståndsanda! Det har varit en ära att kämpa med honom och vi känner 

djup vördnad för hans kamp in i det sista! 
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Viktor Säfve, Thomas Tidholm, Johan Moberg 

 

 

 

 
1http://www.avestatidning.com/jamtland/harjedalen/forskningsresan-inventerar-

hotade-skogar 

 

FOLKET VILL HA SKOGEN KVAR 

Anders Delin 

 

”All offentlig makt utgår från folket”. Våra förtroendevalda i riksdagen ska skriva lag och forma 

politiken enligt vår – folkets – vilja.  

 

Det fungerar i stora frågor, som kommer upp i valdebatter. Vissa andra frågor är lika viktiga, 

men har mindre nyhetsvärde, och kommer inte upp i debatterna. En sådan är skogsfrågan – 

om mer skog ska undantas från avverkning därför att naturen ska bevaras. 

 

Då spelar opinionsundersökningar en roll. Några sådana har gjorts under de senaste femton 

åren, och de visar entydigt att folket vill något helt annat än riksdag och regering. 

 

Statsskogsutredningen år 2002 beställde en opinionsundersökning av Forskningsgruppen för 

Samhälls- och Informationsstudier. Resultatet publicerades den 12 april 2002. Forskarnas 

sammanfattning löd så här: 

 

”En överväldigande majoritet anser att skogen skall användas för att värna om biologisk 

mångfald, friluftslivet kommer därnäst, medan produktionsandamål ses som en mer blygsam 

angelägenhet.” 

 

Detta var helt på tvärs mot skogsnäringens övertygelse om att allmänheten stödde näringens 

prioritering av virkesproduktion. 

 

Att näringen försvarar sina ekonomiska intressen förvånas inte. Förvånansvärt är däremot att 

regering, riksdag, opinionsbildare etc. tycks mena att nationens intressen är desamma som 

skogsnäringens. Det finns dock även andra undersökningar som går i samma riktning. Piteå-

Tidningen den 15 mars 2003 hade en bilaga om skogen, där 88 personer fick svara på frågan: 

”Hur kan skogen göra Norrbotten rikare?” Svaren var fritt formulerade och kan tolkas på 

följande vis: ”Den norrbottniska skogen överavverkas. Det virke som avverkas ska förädlas 

lokalt. Skogen bör i större utsträckning nyttjas för naturupplevelser och turism. Det är viktigt 

att bevara natur och biologisk mångfald för dess egen skull.” Denna norrbottniska opinion är 

särskilt intressant därför den finns hos folk som lever nära skogen. 

 

I samband med Sveaskogs avverkning på Sörfligget i Valvträsk, Boden, vintern 2003 – 2004 

beställde Norrbottens-Kuriren en gallupundersökning. 259 personer svarade på frågan om det 

avverkades för mycket skog i Norrbotten. 64 % av de tillfrågade svarade ja. Endast 30 % sa 

nej. 

http://www.avestatidning.com/jamtland/harjedalen/forskningsresan-inventerar-hotade-skogar
http://www.avestatidning.com/jamtland/harjedalen/forskningsresan-inventerar-hotade-skogar
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Den 25 april 2014 publicerade Stora Enso resultatet av en SIFO-undersökning som visade att 

en stor majoritet anser att skogen främst ska bevaras och vårdas för biologisk mångfald och i 

andra hand användas för syften som rekreation och effektiv produktion. 

 

Den 10 juni 2014 publicerades en undersökning från Världsnaturfonden, WWF. Den visade 

att 90 procent anser att politikerna måste avsätta mer ekonomiska resurser och skärpa lagen 

för att skydda den svenska skogen. 

 

Riksdagens och regeringens nuvarande hållning är att man kan öka virkesuttaget från skogen, 

och ser man bara till tillväxt och virkesförråd är detta inte förvånande. Samtidigt finns skogar 

som uppnått sådan ålder och artrikedom att de måste undantas från avverkning. I dag 

avverkas de bit för bit och utraderas för evigt. 

 

Svenska folkets vilja ska tas på allvar av riksdag och regering. Enskilda personers och företags 

ekonomiska särintressen får inte dominera. Resurserna för ökning av skogsskyddet måste 

snabbt och kraftfullt ökas, både anslag för inköp och till personal för hantering av detta arbete. 

För närvarande är bara några procent av skogsarealen skuddad. Riksdagsledamöter och 

berörda ministrar! Värna allmänintresset. Lyssna på folket! 

  

Referenser  

SIGNALARTER - Indikatorer på skyddsvärd skog - Flora över kryptogamer 

av Johan Nitare  
Skogsstyrelsen. 2000. 384 sidor. ISBN: 9188462356  

Fältflora över signalarter i skog: lavar, mossor, kärlväxter 2017-09-15 

ISBN 9789176996003 av Lars Salomon  

 

SIGNALARTER BLAND BARK- OCH VEDLEVANDE INSEKTER I NORRA 

SVERIGE Av Bengt Ehnström 

Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer– rödlistade arter i Sverige 2015 

ArtDatabanken ArtDatabanken rapporterar 17 
Publicerad av: ArtDatabanken SLU 
Publicerings år: 2015 
Form och Layout: Ingrid Nordqvist Johansson 
ISBN (tryck): 978-91-87853–13-5 

Tall: en tallrik biologisk mångfald av Bengt Ehnström 2017-10-04, ISBN 
9789188083159  

Björk: svart på vitt om myllrande mångfald av Bengt Ehnström 2015-05-28, ISBN 
9789188083005 

Asp: Darrar min asp, myllrar min värld av Bengt Ehnström 2012-10-23, ISBN 
9789189232822  

https://www.bokborsen.se/?f=1&qt=SIGNALARTER%20-%20Indikatorer%20på%20skyddsvärd%20skog%20-%20Flora%20över%20kryptogamer
https://www.bokborsen.se/?f=1&qa=Johan%20Nitare
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Lars%20Salomon
https://www.bokus.com/bok/9789188083159/tall-en-tallrik-biologisk-mangfald/
https://www.bokus.com/bok/9789188083005/bjork-svart-pa-vitt-om-myllrande-mangfald/
https://www.bokus.com/bok/9789189232822/asp-darrar-min-asp-myllrar-min-varld/
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Sälg: Livets viktigaste frukost av Bengt Ehnström 2011-05-06, ISBN 9789189232570 

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [CY 91], Skalbaggar: långhorningar: 
Coleoptera: Cerambycidae av Bengt Ehnström  
 

Rödlistan 2015 

Publicerad av: ArtDatabanken SLU 

Publicerings år: 2015 

ISBN (tryck): 978-91-87853-10-4 

  

Tack 
Johan Moberg tackar alla som deltagit i Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 

2017 för det fantastiska arbetet ni utfört. Tack också till Stig Hermanson och Göran 

Rönning för korrekturläsning och synpunkter på texten. 

 

Sponsorer 
Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2017 är ett samarbete mellan Föreningen 

Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen. Forskningsresan i Naturvårdens 

Utmarker 2017 hade aldrig kunnat göras utan sponsring. Ett stort tack riktas till 

följande sponsorer: 

  

● Naturskyddsföreningen Norrbottens länsförbund 

● Naturskyddsföreningen Riksföreningen 

● Extensus  

● Alvins Fond 

● Skiftet 

● Studiefrämjandet 

  

https://www.bokus.com/bok/9789189232570/salg-livets-viktigaste-frukost/
https://www.bokus.com/bok/9789188506627/nationalnyckeln-till-sveriges-flora-och-fauna-cy-91-skalbaggar-langhorningar-coleoptera-cerambycidae/
https://www.bokus.com/bok/9789188506627/nationalnyckeln-till-sveriges-flora-och-fauna-cy-91-skalbaggar-langhorningar-coleoptera-cerambycidae/
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Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker samlar människor med stort 

intresse för skogen och alla dess livsformer. Vi som deltar i Forskningsresan vill göra 

något för att bevara de sista artrika naturskogarna i Sverige. Den skog som brukas 

måste brukas på ett ekologiskt hållbart sätt, och där passar det nuvarande 

kalhyggesbruket dåligt in. Människor med kunskaper och engagemang för skogens 

mångfald bor till stor del i landets mer tätbefolkade södra delar. Oskyddade skogar 

med höga naturvärden finns främst i glesbefolkade delar av landet norr om Dalälven 

samt i Dalarna och Värmland. Forskningsresan bjuder in personer från hela landet. På 

så vis kan Forskningsresans deltagare med egna ögon se de skogsekosystem som hotas 

av dagens skogsbruk. Forskningsresan brukar resultera i ett stort informations-

material i form av Artfynd, beskrivningar av skogar samt bilder, och en del av detta 

presenteras i denna rapport. Artfynden finns också att se på Art Portalen. 

  

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2015 i Norrbotten är ett 

samarbete mellan Föreningen Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen och 

Studiefrämjandet. 
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