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Tillståndet i den svenska skogen är oförändrat 

 

©Klas Ancker 

Sverige utmålas som ett föregångsland som lyckats lösa stora miljöproblem. Vi svenskar har ett gott 

rykte ute i värden om att ta vårt ansvar och satsa på miljö och naturvård. Även inom Sverige verkar 

många övertygade om att allt fungerar som det skall på dessa områden. 

Detta får konsekvenser kanske först och främst inom skogsbruket. Skogsindustrin slår sig för bröstet 

och förklarar nyttan med kalhyggesbruket. Industrin menar att om träden står kvar kommer de att 

sluta växa efter ett tag och då sluta ta upp mer koldioxid. Detta är ett budskap som passar i ett tidevarv 

när forskningen och FN aldrig varit mer säker på att vi måste göra något nu om inte slutet av detta 

århundrade skall bli ett helvete för människor, arter och ekosystem över hela jorden. 

Alla stora skogsbolag är stolta över att kunna visa upp att de är FSC certifierade. FSC (Forest 

Stewardship Council) har som utgångspunkt att skogsbruk skall vara ekologiskt, ekonomiskt och 

socialt ansvarstagande. Skogen skall brukas, men inte på bekostnad av människor, arter, skosystem 

och ekonomi. Ett FSC certifierat skogsbolag skall då bedriva skogsbruk på ett ansvarstagande sätt, 

ungefär som en motsvarighet till ettt MCS-certifierat (Marine Stewardship Council) fiskeföretag eller 

ett KRAV-märkt (ekologiskt) jordbruksföretag. 

Den som sätter sig in i frågan får en annan bild. Den som rör sig mycket i skog och mark, vare sig det 

är hemmavid eller i Norrlands inland, får också lätt en annan bild. Där den svenska skogsindustrin 



 
 

drar fram försvinner skogarna. Skogarna som har flera olika trädslag, en mångfald av arter, träd med 

olika åldrar som växer blandat. Skogarna som ligger många svenskar varmt om hjärtat. Skogarna där 

vi plockar bär och svamp, promenerar, njuter eller bara är. Där den svenska skogsindustrin drar fram 

försvinner skogarna och ersätts av kalhyggen. Det genomsnittliga kalhygget påminner om en krigszon. 

I många fall med djupa körskador och sönderriven mark. Därefter planteras ofta hyggena med plantor 

av samma trädslag på rad. 

Ett vanligt argument är ”Skogen kommer ju tillbaka!” Men det som planteras är inte en skog utan en 

plantering, en plantage, en virkesåker. Precis som i en vete- eller havreåker odlas det ofta bara ett 

träväxtslag. Träden står i raka rader och växer i väntan på att skördas. Att jämföra en sådan 

trädplantering med en skog är lika vanskligt som att jämföra en havreåker med en äng. Den som varit 

på både en åker och en äng vet att den biologiska mångfalden är större på ängen. Det är också oftast 

mest njutbart att vara på ängen. 

©Johan Moberg 

  



 
 

Det finns en rad problem med kalhyggesbruket och planteringar med bara ett trädslag. 

Exempel på problem listas nedan: 

- Förlust av biologisk mångfald (ArtDatabanken 2015) 

- Förlust av ekosystem; knappt 4 % av skogen skyddas långsiktigt (SCB 2000; SCB 2014) 

- Förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster (t ex Gamfeldt o.a. 2013) 

- Miljömål på nationell och EU-nivå nås inte (Sveriges miljömål 2015; Eide o.a. 2014). 

- 14 % samt 20 % av ekoturismföreningarna anser att kalhyggesbruket är väldigt negativt 

respektive negativt (Fredman & Margaryan 2014) 

- Förlust av väglöst land ger förluster för lokalekonomin (Southwick Associates 2000) 

- Skogens förmåga att rena vatten går förlorad (Andersson & Palme 2012) 

- Översikt över frivilliga avsättningar och deras kvalitet saknas. 

- Berörda myndigheter saknar resurser för att nå miljömålen. 

Trots att vi har den här kunskapen, trots att vi vet att det är dåligt för samhället att ekosystem utarmas 

eller förstörs så görs inget för att på allvar vända utvecklingen. Skogsindustrin får utan större 

motstånd basunera ut att de enbart gör nytta. De gömmer sig bakom en FSC-certifiering som inte 

fungerar. Ett FSC-certifierat skogsbruk i Sverige utgår från kalhyggesbruket och kan därför aldrig bli 

ekologiskt eller socialt ansvarstagande. Det är inte ens vetenskapligt fastställt att kalhyggesbruket är 

bra ur klimatsynpunkt. Det finns studier som pekar på att kalhyggesbruket kan vara positivt i denna 

aspekt, men då exkluderas ofta dynamiken i naturskogarna samt mykorrhizan (samarbetet mellan träd 

och svampar) som binder mycket kol i marken. 50–70 % av kolet i marken kan komma från trädens 

rötter och mykorrhizasvamparna (Clemmensen o.a. 2013). Enligt en undersökning gjord av SIFO 

oroar sig svenskar mer för förstörelse av natur än för terrorism och flyktingströmmar (Wirtén & 

Berglund 2015). Grundproblemet är ett ekonomiskt system som bygger på evig tillväxt i begränsade 

ekosystem.  

De frågor vi vill ställa till makthavarna: 

- Saknas kunskapen? 

- Saknas pengarna? 

- Saknas bra lagar? 

- Saknas viljan? 



 
 

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2015 

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker (hädanefter: Forskningsresan) samlar människor med stort 

intresse för skogen och alla dess livsformer. Vi vill göra något för att bevara de kvarvarande resterna 

av artrika naturskogar i Sverige. Vi vill ha ett ekologiska hållbart skogsbruk och där passar det 

allenarådande 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 Dalarna och 

Värmland. Forskningsresan bjuder in personer från hela landet till de hotade skogarna för att de med 

egna ögon skall kunna se vad som hotas av dagens skogsbruk. De kan inventera och rapportera och 

därigenom bidra till skyddet av dessa skogar. 

Anders Delin startade Forskningsresan 1991. 

Den började i liten skala i Hälsingland och 

arrangerades av Delin under många år. 

Forskningsresan växte och kom att gå till olika 

skogar från Dalarna till Lappland. Under 

senare år har andra personer tagit över 

huvudansvaret för resan. Deltagarna besöker 

avverkningshotade skogar, undervisar och lär 

av varandra om naturvårdsbiologi och 

artkännedom. Vi gör naturvärdesbedömningar 

och upprättar artlistor för skogsområden samt 

försöker väcka opinion för bevarandet av all 

kvarvarande gammelskog. 

©Johan Moberg 

Den 28-31 juli 2015 samlades cirka 60 personer i Hede i Härjedalen för att inventera skogar vid Hede, 

Vemdalen, Ljusnedal och Tännäs församlingar. Forskningsresan hade detta år planerats och 

organiserats av Bror Österman, Per-Gunnar Jacobsson, Johan Moberg och Bengt Warensjö. 

Deltagarna besökte gamla skogar över 570 meter över havet. De flesta av dessa skogar blev 

genomhuggna under dimensionsavverkningarna för cirka 100 år sedan men har sedan dess endast 

blivit lite berörda av skogsbruk. Deltagarna delade upp sig i grupper och besökte olika delar av 

utvalda större skogsområden. Ingen deltagare besökte således alla delområden. 

Samtliga avverkningsanmälda och hotade skogar hade, enligt vår bedömning, nyckelbiotopskvalitet 

på grund av sin ålder och sitt innehåll av rödlistade arter. Det var ofta ett stort inslag av mer än 200 år 

gamla träd i de inventerade skogarna. Ibland påträffades träd som var äldre än 300 år. I nästan alla 

områden påträffades hackspår från tretåig hackspett, i några fall var spåren färska. Lavskrika och 



 
 

kungsörn observerades vid flera några tillfällen. Ofta fanns tämligen rikligt med lågor och vedlevande 

svampar i skogarna trots att tidigare avverkningar avlägsnat virke, som idag skulle ha legat kvar som 

död ved. 

De flesta skogar deltagarna besökte var grandominerade. I vissa områden växte glesare, talldominerad 

fjällnära skog och i andra fanns ett stort inslag av glasbjörk och rönn. Sälg och asp var tämligen 

sällsynta i de skogar som besöktes. Påträffade arter presenteras i listor efter beskrivningarna av 

respektive områden, se nedan. Betoningen ligger på signalarter och rödlistade arter. 

För många av deltagarna i årets Forskningsresa är det viktigaste intrycket att avverkningarna av 

gammelskog fortsätter utan tillräcklig hänsyn till naturvärden. Det är särskilt anmärkningsvärt 

eftersom de sista resterna av gammelskog i Härjedalen ofta har högre naturvärden med fler hotade 

arter än likande skogar längre söderut och närmare kusten. Många faktorer samspelar för att denna 

skövling skall kunna fortgå. Den viktigaste är att naturvård fortfarande har mycket låg status inom 

politiken. Skogsindustrins virkeshunger och otillräckliga personalresurser hos Skogsstyrelsen bidrar 

också stort till denna situation. Den officiella beskrivningen av tillståndet i den svenska skogen ger 

dessutom inte en rättvisande bild av naturskog. Skogsbestånd med stor åldersspridning, vilket är 

vanligt i naturskog, blir vanligen registrerade som betydligt yngre bestånd än åldern på de gamla träd 

som ofta finns som ett rikligt inslag i dessa skogar. Exempelvis kan en skog med många 250-åriga 

träd bli registrerad som 40-årig. När en sådan enligt oss felklassad skog anmäls för avverkning kan 

denna lättare slinka igenom Skogsstyrelsens kontroll och avverkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varglav ©Klas Ancker 



 
 

Vägar framåt – skyddad skog och ett hållbart brukande 

De senaste 200 åren har mänskligheten huggit ner mer än 75 % av världens skogar. En del har blivit 

till öknar, andra åkermark och mycket har omvandlats till planteringar, eller virkesåkrar. Skogen har 

en avgörande roll för vår vattenförsörjning och utgör hemvist för 80 % av jordens landbaserade 

biologiska mångfald. En virkesåker är i huvudsak enbart bra för timmer och fiberproduktion och inget 

mer. 

Naturvårdsforskarna i Sverige är överens om att minst 20 % av de skogliga ekosystemen måste 

skyddas om inte de rödlistade arterna skall försvinna från Sverige (Skydda skogen). Skogsstyrelsens 

statistik säger att 25 % av skogen skyddas idag (Skogsstatistisk årsbok). Emellertid skall impediment 

inte räknas in i statistiken då impediment 1) inte är produktionsskog, och 2) impediment hyser inte 

lika många hotade arter som produktionsskog. Impedimenten har länge varit ointressanta för 

skogsnäringen, och har blivit intressanta bara som brickor i den politiska diskussionen om 

uppfyllandet av naturvårdsmålet. När enbart produktionsskog räknas in är den officiella siffran för 

skyddad skog i Sverige idag 4 % (Figur 1 a) (SCB 2000; SCB 2014). Men på den delen av Sveriges 

skogsyta som inte är skyddad är kalhyggesbruket inte ett alternativ. Vi måste tillåta biologisk 

mångfald också på den brukade ytan. Ett ekosystembasserat skogsbruk har det lokala ekosystemet 

som mål och mall. 

 

Paraplymossa ©Klas Ancker 

CTNF – Close To Nature Forestry – är ett exempel på ekosystembaserat skogsbruk. Målet är att den 

brukade skogen skall påminna om en för platsen naturlig skog, både avseende trädslag, biologisk 

mångfald, vatten- och markstruktur med mera. Genom selektiv avverkning skördar brukaren löpande 

skogens naturliga tillväxt. PNV och MI utgör två grundprinciper. 



 
 

 

Figur 1 a. Diagrammet skiljer sig från de diagram som skogsindustrin brukar använda. Här har 

impediment helt lyfts ut ur diagrammet. 2§ i Skogsvårdslagstiftningen (SVL) skiljer på produktiv 

skogsmark (mark som kan producera minst en kubikmeter virke per hektar och år i genomsnitt) och 

impediment (som inte kan producera minst en kubikmeter virke per hektar och år i genomsnitt). 

Produktiv skogsmark hyser ofta den stora mängden hotade arter, kanske främst för att det är i 

produktiv skogsmark som vi bedriver kalhyggesbruk. Enligt 13 a § i SVL får inte impediment över 

0,1ha avverkas. Här finns vissa naturvärden, men inte de stora naturvärdena, de som vi måste skydda. 

Eftersom det är skillnad på produktiv skogsmark och impediment är de senare inte med i diagrammet 

ovan. 

 

Figur 1 b. Diagrammet visar den önskade användningen av skogsmark. Minst 20 % måste skyddas 

för att arter inte skall börja minska, men det som inte är skyddad måste brukas ekologiskt hållbart. 

Begreppet skogsbruk borde vidgas till att handla om alla ekosystemtjänster skogen tillhandahåller, 

därför har ingen vidare uppdelning i markanvändning gjorts här.  



 
 

NV – Potentiell Naturlig Vegetationstyp – innebär den naturtyp och artsammansättning som skulle 

råda på en given plats med låg eller ringa mänsklig påverkan. PNV är resultatet av årmiljoner av 

evolution och klimatförändringar med den komplexa komposition som naturen själv genererar. Då 

klimatförändringar och evolution är ständigt pågående processer, är PNV ett framåtsyftande begrepp. 

MI – Minimum interferens innebär så låg negativ påverkan det bara är möjligt på naturen och dess 

ekosystem. Alla organismer och strukturer fyller en funktion, och även om den funktionen kanske inte 

direkt är positiv för vårt mänskliga samhälle, kanske den funktionen är viktig för en annan funktion 

som är viktig för oss. 

Vid ekosystembaserat skogsbruk finns skogen som kontext hela tiden kvar. Det innebär till exempel 

att bäckar, surdråg och andra biotoper får behålla sin naturliga och skyddande kontext. Den enda 

skillnaden är att mogna träd avverkas. Inga andra träd rörs. Detta lämnar också ett stort utrymme för 

att lämna död ved, en viktig livsmiljö för många rödlistade arter. 

För 50 år sedan rådde en annan anda. Industrin kunde endast göra nytta av gran och tall. Bioenergin 

var en ickefråga och ekosystemtjänster hade inte ens myntats som begrepp. 

Idag ser det annorlunda ut. Industrin kan använda flera trädslag, bioenergi har blivit en global 

handelsvara och skogens ekosystemtjänster uppmärksammas och värdesätts allt mer. Det går att bruka 

skogen på fler sätt än för virke (se Figur 1 b). 

Det gör att vi idag har möjlighet att ta ut en ny riktning för skogsbruket. En riktning där den skog som 

inte skyddas som öar för biologisk mångfald att utvecklas på brukas hållbart – och ekosystembaserat. 
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Orrhögberget, Rödstensflon och Tvärålandet 2015-07-28 

 

Modifierat efter ©Lantmäteriet/Metria 

Orrhögberget är en del av ett större väglöst sammanhängande område med en mosaik av skog och 

myrmark. Delar av området har redan avverkats men de delar som är kvar utgörs av äldre granskogar 

insprängda bland myrarna. Forskningsresans deltagare spred ut sig på flera ställen, men mer tid hade 

krävts för att undersöka hela skogs- och myrmarkskomplexet. 

Skogen mellan myrarna på Orrhögberget och Rödstensflon är en äldre grannaturskog med inslag av 

glasbjörk och sälg. Björken har troligen uppkommit efter en tidigare brand. Granskogarna i området 

är olikåldrade, ca 150-årig skog med enstaka granar över 200 år. I sydsluttningarna övergår 

granskogen på vissa ställen i tallskog med graninslag, medan granskogen sträcker sig ned över andra 

sluttningar. I dessa gransluttningar blandas granen upp med björk, sälg och gråal. Föryngringen av 

rönn i skogen är stor. Tallskogarna är över 70 år och olikåldriga. Mot myren övergår beståndet i 

sumpskog med inslag av vitmossor och björnmossor i bottenskiktet. Skogen växer på omväxlande torr 

risbevuxen moränmark och örtbevuxen fuktig mark. Källvatten finns i området. De senvuxna 

granarna är täckta av manlav och garnlav. I buskskiktet finns enar. Fältskiktet är rikt med flera arter 

av bär, nycklar och andra växter. 



 
 

©Johan Moberg 

 

I området finns spridda grova äldre tallågor och tydlig förekomst av spärrgreniga granar med inslag av 

rötbrutna lågor och torrakor. Tall har troligen varit vanligare här tidigare men den har 

dimensionsavverkats. Delar av området har brunnit för ca 150 år sedan varför brandljud finns i en del 

tallar och brandspår på lågor och högstubbar. Förekomsten av stående och liggande död ved varierar i 

området. På vissa ställen finns det gott om grova äldre lågor, medan den på andra är låg. Lågor i 

tidigare nedbrytningsstadium saknas emellertid ofta. Förekomst av stående död ved i olika 

nedbrytningsstadier är medelgod. Här och där finns det högstubbar. I området finns en god förekomst 

av rödlistade och signalarter. Spår av tjäder finns. Många stora myrstackar. 

Väster om Orrhögbergets topp 

Kulturpåverkan i området är stor. Vägen till delen öster om Orrhögbergets topp går genom ett större 

område med contortatall. Delen öster om Orrhögberget består av talldominerad skog med ett stort 

inslag av gran och en del glasbjörk på frisk blåbärsrismark. Här finns också gammal sälg och asp. 

Några av glasbjörkarna är gamla. Tallen har inte så hög ålder men på vissa ställen finns grupper och 

spridda tallar som är runt 200 år; enstaka tallar och granar upp till 300 år. På platån finns det många 

grova tallar. En del av de gamla tallarna har grova grenar eller platta kronor samt pansarbark. 

 



 
 

Skägglavar  ©Johan Moberg 

Närmare en bäck ökar bördigheten, och dimensionen på speciellt tallarna ökar dramatiskt. Flera tallar 

är över 50 cm i DMBH (diameter i brösthöjd). Närmare bäcken tar granen över mer och mer. Skogen 

har hög ålder och är ofta draperad av garnlav. Buskskiktet består enbart av lågvuxna enar. Fältskiktet 

är av ristyp. I området finns lågörter, högörter och kalkarter. 

Det finns ett tydligt mosstäcke på lågor, block och stenar. Död ved förekommer i den här delen 

relativt sparsamt. Silverstubbar är talrika, medan antalet lågor är mer begränsat, troligen på grund av 

tidigare dimensionsavverkning. Död ved av främst gran är i den här delen riklig. En del myrstackar är 

över en meter höga. Spår av hackmärken av tretåig hackspett finns också här. Förekomst av 

tjäderbetade tallar. Två kungsörnar. 

Norra delen av Orrhögberget, Rödstensflon och Tvärålandet 

Norra delen av området är grandominerat, och tycks långsamt hålla på att växa igen. Tidigare kan 

området ha varit en talldominerad gles skog. Bitvis finns sumpmarker, frostbrännor och större luckor i 

skogen, och skogen är generellt ganska gles. I dagsläget har granen ett klart övertag och finns i många 

åldersklasser. Enstaka tallar finns, och glasbjörk med fjällbjörkskaraktär växer spritt i skogen. Annars 

är lövträden få i den norra delen. De äldsta träden är främst granar, men även några riktigt gamla tallar 

finns. En borrad gran är 250 år. Vissa tallar är troligtvis något äldre. I en stor del av det norra området 



 
 

är både löv- och barrträd draperade med hänglavar, varav en stor del är garnlav. Fertil garnlav hittades, 

vilket tyder på en bra biotop för hänglavar. 

Området har död ved i form av stående och liggande död björk. Sporadiskt med lågor från tall finns, 

och en del av dem är väldigt grova. Flera lågor är troligen avverkningsrester från 

dimensionsavverkningar. Död ved av gran finns spritt i hela beståndet, men i lägre frekvens jämfört 

med död björk. Granlågorna är den biologiskt mest intressanta döda veden, och de finns i flera olika 

nedbrytningsstadier. Det finns både vindfällen och rötlågor. Vissa av tallågorna var också väldigt 

biologiskt intressanta. En del lågor hade mosspåväxt. Området är rikt på hotade och signalarter, både 

lavar och vedsvampar. Många granar, och minst en tall, har spår av den tretåiga hackspettens hack. En 

tretåig hackspett sågs även. I området finns flertalet större myrstackar, varav många är över 1,5 m 

över markytan. Gnagspår efter bronshjon och grönhjon noterades. 

Luddlav ©Ellinor Delin 

 

Tvärålandet 

Tvärålandet är en höjdlägesskog på 650 m ö h som består av en nästan ren granskog, med litet inslag 

av björk och någon enstaka tall. Många av granarna är senvuxna och ser ut att vara äldre än 200 år. En 

del träd på över 40 cm i DMBH (diameter i brösthöjd) finns, men på vissa platser är de relativt 

fåtaliga. Enstaka granar är över 60 cm i DMBH. På vissa ställen finns flera källor, surdråg och myrar 



 
 

 I Tvärålandet finns rikligt med hänglavar, även om det i vissa områden är fläckvisa förekomster. Det 

finns gott om färska vindfällda lågor på vissa ställen medan mycket gamla lågor är få. Kraftigt 

murkna stubbar av tall men främst gran tyder på tidigare avverkningar. I Tvärålandet finns också 

enstaka gamla högstubbar av gran och några brända högstubbar av tall. På de mycket gamla lågorna 

förekommer tämligen rikligt med vedsvampar, på de nyfällda inga alls. Många av lågorna är 

mosstäckta. Ett flertal stora myrstackar sågs, vissa med spår av björn, och gott om både gamla och 

färska spår av tretåig hackspett. 

 

Artlista för Orrhögberget, Rödstensflon och Tvärålandet 

Observera att dessa arter kan förekomma fler än en gång i området! 

Art Rödlistad Signalart 

Blanksvart spiklav NT X 

Doftskinn NT X 

Gammelgransskål NT X 

Garnlav NT X 

Granticka NT X 

Gräddporing VU X 

Gränsticka NT X 

Kattfot   

Knottrig blåslav NT X 

Kolflarnlav NT X 

Kortskaftad ärgspik NT X 

Jungfru Marie nycklar   

Lunglav NT X 

Mosippa EN  

Mörk kolflarnlav NT X 



 
 

Art Rödlistad Signalart 

Norrlandslav  X 

Plattlummer   

Rosenticka NT X 

Rynkskinn VU X 

Skrovellav NT X 

Spillkråka NT  

Spindelblomster   

Stuplav  X 

Tjäder   

Tretåig hackspett NT  

Trådticka  X 

Vedflarnlav  X 

Vedskivlav NT X 

Vedtrappmossa NT X 

Vitgrynig nållav NT X 

Vitmosslav  X 

Ögonpyrola   

 

 



 
 

Skorvdalen och Sandbäckens ravin 2015-07-29 

Skorvdalen hotas av exploatering för ett turismområde. Området har en av de få sista skogarna i 

raviner i den här delen av Härjedalen. Inte bara örn gör skogarna runt Skorvdalen, som också kallas 

Örndalen, skyddsvärda. 

Skorvdalen 

Modifierat efter ©Lantmäteriet/Metria 

Det inventerade området sträcker sig från bron över Skorvan ca 500 meter nedströms, på Skorvans 

branta bäckravins västra sida. Höjden över havet är ca 570 m ö h. Västsluttningen på västra sidan om 

Gråberget omfattar en låglänt granskog som övergår i tallskog högre upp. Området kan indelas i tre 



 
 

olika delar: 1. Dalbottnen, som är en smal remsa längs bäcken. 2. Den branta granskogsklädda 

ravinsluttningen. 3. Talldominerad skog på mindre brant mark ovan ravinen. 

©Ellinor Delin 

1. Dalbottnen, som är en smal remsa längs bäcken. Nära Skorvan är miljön fuktig. I dalbottnen 

mynnar flera källor och surdråg och marken är på flera ställen mellan block och små moränryggar våt 

med svart dy. Grova granar dominerar, vissa över 60 cm i DMBH, men det finns även några 

medelgrova och klena sälgar, björkar, rönnar och aspar. Skogen är flerskiktad och olikåldrig med 

tydligt inslag av senvuxna träd. En del av granarna är försvagade av röta, insekter och svampar. 

Skogen är hänglavsrik med god förekomst av signalarter och rödlistade arter. Klimatet runt Skorvan 

innebär gott om lågörter. Markskiktet består av mossor och blåbär och i de källpåverkade partierna 

finns levermossor. Grova granlågor i tidigt nedbrytningsstadium förekommer rikligt, men lågor i 

senare nedbrytningsstadium är färre. Det förekommer inga stubbar efter dimensionsavverkning. 

Tretåig hackspett trivs här. Strömstare med ungar håller till vid bäcken. 

2. Den branta granskogsklädda ravinsluttningen. I branten växer granskog av hög bonitet, med 

inslag av tall och några klena och medelgrova sälgar, rönnar och björkar. Granarna är runt 150 år och 

skogen är flerskiktad. Skogen är hänglavsrik. Det är fuktigt och skuggigt och mosstäcket, där 

kammossa förekommer, är tjockt, även på nya lågor. Det finns måttliga mängder av granlågor, färre 

tallågor. Vedsvampar finns sparsamt. Granskogen har tydliga spår av en omfattande avverkning för 

uppskattningsvis 100 år sedan. 



 
 

3. Talldominerad skog på mindre brant mark ovan ravinen. Den talldominerade skogen är tämligen 

gles och växer på mark med renlav, ljung och lingon. Beståndsåldern är över 150 år med vanligt 

förekommande överståndare på 280 år. Här har dimensionsavverkning av grova tallar skett vilket 

innebär att vissa stadier av lågor saknas. Mycket gamla tallågor, som är kraftigt förmultnade, är 

tämligen talrika, men nyare tallågor är få. Några silverstubbar och torrakor med signalarter och 

rödlistade arter förekommer, så också brandljud. På de lågor som finns hittades flera rödlistade arter. 

Dvärgbägarlav till exempel är vanlig här. Många av tallarna är vidkroniga och lämpar sig för örnbon. 

Sandbäckens ravin, öster om Skorvdalen 

Modifierat efter ©Lantmäteriet/Metria 

Längs Sandbäcken i Sandbäcksdalen finns tätare grandominerad skog men högre upp på fjället går 

granskogen successivt över i allt mer björkdominerad skog med glesare gran. Området kan indelas i 

två olika delar: 1. Dalbottnen. 2. Den branta granskogklädda ravinsluttningen. 



 
 

Sälg i Sandbäckens ravin ©Johan Moberg 

1. Dalbottnen. Grannaturskog vid Sandbäcken med riklig förekomst av granar uppemot 250 år. 

Tydligt inslag av gamla glasbjörkar samt spridda inslag av rönn och sälg, varav några grova. Skogen 

är fullskiktad med mycket god stamdiameterspridning och det finns granar på 60 cm i DMBH. 

Markförhållandena är ofta frisk morän med inslag av blockimpedimentsluttningar och en del fina 

sumppartier med skogsnycklar. I området finns stora block, källflöden och branter. I buskskiktet finns 

enstaka enar. Fältskiktet är av örttyp med inslag av blåbärstyp. Vid Sandbäcken är vegetationen 

mycket riklig med bland annat torta och nordlundarv. I bottenskiktet finns rikligt med olika mossor. 

Död ved av gran är vanligt, men också tall och en del död ved efter löv. I området är det vanligt med 

grova torrakor samt bitvis rikligt med grova lågor i olika nedbrytningsstadier. På vissa platser är 

antalet lågor mer måttligt förekommande. Äldre dimensionsavverkning har förekommit här vilket 

märks på äldre mossbevuxna stubbar men också på att lågakontinuiteten inte är heltäckande. Riktiga 

fjällurskogssubstrat, exempelvis mycket grova silvergranar, finns men är fåtaliga. Frekventa spår efter 

tretåig hackspett hittades, och spillkråkan hördes. 

2. Den branta granskogklädda ravinsluttningen, väster om Sandbäcken, upp mot rasbranten. 

Området är en höjdlägesskog som domineras av en gles, luckig granskog med inslag av gamla grova 

tallar, en del glasbjörk samt några aspar, sälgar och rönnar. Tallarna är av hög ålder, många över 200 

år. En del av de gamla tallarna har grova grenar och/eller platta kronor. Granen håller hög ålder, mer 

än 200 år och är hårt utsatt för toppbrott. Vi hittade en gran på omkring 240 cm i DMBH. Resten av 

skogen är olikåldrig, ca 150 år. Ett flertal av sälgarna är gamla och grova. Få av glasbjörkarna är av 

grövre dimension. Klimatläget är skyddat; det är fuktigt och skuggigt med källor på vissa ställen. I 

branten är det vanligt med block. Rikligt med hänglavar i området. I buskskiktet finns enar. 



 
 

Fältskiktet är av ristyp och i bottenskiktet dominerar vanliga lavar och mossor, bland dem 

levermossor. 

Död ved förekommer rikligt i form av torrakor, silverstubbar och en del högstubbar. Högstubbarna är 

från en dimensionsavverkning som troligen skedde för ca 130 år sedan. I skogsområdet finns många 

grova lågor efter vindfällen av gamla grova tallar i olika nedbrytningsstadier. Lågor av gran 

förekommer sparsamt medan stående torrgranar är flera. Flera stora myrstackar finns, en del helt 

övervuxna med bärris. Spår av hackmärken från tretåig hackspett förekommer. 

 

Artlista för Skorvdalen och Sandbäckens ravin 

Observera att dessa arter kan förekomma fler än en gång i området! 

Art Rödlistad Signalart 

Blanksvart spiklav NT X 

Blågrå svartspik NT  

Bårdlav  X 

Bäckbräsma   

Dvärgbägarlav NT X 

Gammelgransskål NT X 

Garnlav NT X 

Granticka NT X 

Gräddporing VU X 

Gränsticka NT X 

Gullpudra   

Gulnål  X 

Gytterlav  X 

Knottrig blåslav NT X 

Kortskaftad ärgspik NT X 



 
 

Art Rödlistad Signalart 

Kungsfågel VU  

Lappticka VU X 

Liten spiklav  X 

Luddlav  X 

Lunglav NT X 

Mörk husmossa  X 

Nordtagging NT  

Plattlummer   

Rödbrun blekspik NT X 

Spillkråka NT  

Spindelblomster   

Strömstare   

Stuplav  X 

Talltita   

Vedflarnlav  X 

Vedskivlav NT X 

Vedticka  X 

Vedtrappmossa NT X 

Vitgrynig nållav NT X 

Vitmosslav  X 

Västlig hakmossa  X 

Ögonpyrola   

 



 
 

Messlingen 2015-07-30 

Söder om sjön Messlingen skedde en avverkning 2011, men mycket av naturskogen finns kvar. Två 

av tre planerade avverkningsplaner har stoppats, men än hotas delar av skogen, både av själva den 

sista avverkningsplanen men också av dragningen av skogsbilvägen till avverkningsområdet. Som det 

såg ut vid Forskningsresans besök fanns inga vägar i området, och det bästa sättet att ta sig fram är 

antingen till fots, eller med båt. Om avverkningsplanerna sätts i verket kommer ett stycke väglöst land 

att påverkas för all framtid. 

 

Skogen söder om Messlingen har ett rikt djur-, växt- och svampliv, bland annat hökuggla (bilden nederst t h). 

Bilderna  ©Håkan Thenander 

  



 
 

 

Avverkningen 2011. Bilden överst t v hygget efter avverkningen av en 200-årig skog. Bilden överst t h ger en 

fingervisning av var vandringsleden mellan Grundsjön och Mittån finns (skyltarna anas nära det översta 

vänstra hörnet). Bilden nederst t v visar en vanlig syn på hyggen där ett vattendrag påverkats negativt. Bilden 

nederst t h visar en av stubbarna, varav flera hade en diameter på 60 till 70 cm. Efterkommande markberedning 

förstörde lågor och skifferhällar. Bilderna ©Håkan Thenander 

Sydväst om Messlingen 

Området är ett stycke fjällnära skog på mellan 710 och 750 m ö h. Gles, äldre barrnaturskog i 

nordsluttning. Trädskiktet består mest av gran och glasbjörk (fjällformen), enstaka tallar och ganska 

många rönnar. Skogen är gles, med luckor på flera 100 m2, men välskiktad med stor ålders- och 

dimensionspridning. Det finns grandominerade områden och områden med ren björkskog. Delvis 

dominerar tall med inslag av äldre tallar, torrakor och äldre grova tallågor. Tallarna är mellan 100 och 

200 år och upp till ca 40 cm i DMBH. Granarna är gamla, troligen mest mellan 100 och 200 år, 

uppemot 250 år, och många av dem grova, den grövsta 65 cm i DMBH. Björkarna är klenare och 

deras ålder svårbedömd. Många rönnar är tämligen gamla och omkring 20 cm i DMBH. Många 

rönnar står friska trots att deras stammar kring hela omkretsen förlorat sin yttre bark. På rönnarna 

växer de flesta av de funna njurlavarna och skrovellaven. Skogen växer på frisk till torr morän med 

örtrika bäckmiljöer. Många källor kommer fram nära Messlingen. I närheten av källorna samt i andra 

svackor är marken våt. Det finns mycket rikligt med enbuskar, både levande och döda, med rik lav- 



 
 

 Modifierat efter ©Lantmäteriet/Metria 

flora. I fältskiktet finns rikligt med ekbräken, hönsbär och blåbär. Vegetationen är frodig och marken 

har ett mosstäcke. 

Det finns ett tydligt inslag av grova torrakor, ibland med bohål. Skogen är påverkad av äldre 

plockhuggning och föryngringstakten är låg vilket har skapat en gles och luckig björkrik skog. Det 

finns inga spår av sentida avverkning. I området förekommer spridda lågor och högstubbar av gran, 

färre av tall, mestadels mycket gamla eller ganska nya med hård ved. Det finns även många lågor efter 

björk, samt upp till 25 cm grova rönnlågor. Dessutom förekommer frekvent spår efter tretåig 

hackspett. Flera lavskrikor sågs flyga runt. Skogen har höga sociala värden då det går vandringsleder 

genom den. Området är en viktig del i den större sammanhängande skog som växer på hela södra 

sidan av Messlingen. 



 
 

 

©Klas Ancker 

Söder om Messlingen 

Den övre delen av sluttningen, som är en långsluttning, är en höjdlägesskog med viss dominans av tall, 

rester från en dimensionsavverkning för cirka 150 år sedan. Ett inslag finns av olikåldrig senvuxen 

gran och gammal glasbjörk. Skogen är mycket luckig och gles. Flera träd är betydligt äldre än 200 år, 

och tallarna är grova med pansarbark. Det finns rikligt med hänglavar i området. I buskskiktet finns 

enar. Fältskiktet är av lavrik typ och ristyp. I bottenskicket finns mossor och lavar. Död ved finns i 

form av torrakor, högstubbar och lågor av tall och gran. En del av den döda veden är solexponerad. 

Brandljud eller andra brandspår samt bohål förekommer. 

Den nedre delen av sluttningen är bevuxen med en något luckig ca 180-årig olikåldrig grandominerad 

skog med inslag av glasbjörk, några tallar samt enstaka rönnar och några sälgar. Många granar är 

betydligt äldre än 200 år och relativt grova samt risiga. Det finns också några gamla grova tallar samt 



 
 

 

Modifierat efter ©Lantmäteriet/Metria 

en del glasbjörkar. I området finns en del mindre myrar och kärr. De senare i anslutning till flera 

bäckar som avvattnar området. Rikligt med hänglavar. I buskskiktet finns enar. Fältskiktet är av ristyp 

och blåbärstyp. Bottenskiktet är rikligt täckt av diverse mossor. Död ved finns i form av torrakor, 

högstubbar och lågor i olika nedbrytningsstadier. Tydligt inslag av rötlågor. Granlågor relativt rikligt, 

en del lågor av glasbjörk, samt några tallågor, högstubbar av gran, tall och glasbjörk, torrakor av gran, 

glasbjörk och tall. Lämpliga boträd och spår av hackmärken från tretåig hackspett. 

 

        ©Klas Ancker 



 
 

Sydöst om Messlingen 

 

Modifierat efter ©Lantmäteriet/Metria 

Skog i nordsluttning sydöst om Messlingen i en mosaik av myr- och våtmarker, med källor och några 

bäckar. Beståndet domineras av gran med inslag av björk och enstaka gammal tall i de ca 2/3 delar i 

norr, mot sjön, högre upp mot fjället blir tallen betydligt vanligare, gles och olikåldrig. Enstaka inslag 

av rönn, tall och en. Skiktad, olikåldrig skog med träd på upp till 165 – över 200 år gamla. Det är 

rörligt markvatten i stora delar av området. Närmast sjön finns rikligt med källor och källdråg; här har 

en rik kärlväxtflora utvecklats med både låg och högörter. Här förekommer också gammeltallar. 

Bottenskiktet är av ristyp, nära bäckar av rikare karaktär med bland annat spindelblomster, 

skogskovall och humleblomster. I de blötare fuktdrågen förekommer bland annat hjortron, ormrot och 

stjärnbräcka. 

Förekomsten av död ved är sparsam till medelgod och utgörs av antingen färsk död ved eller 

nedbruten mossövertäckt död ved. Gamla mossövertäckta stubbar tyder på tidigare påverkan av 

blädning eller plockhuggning för 100 år sedan. Hänglavsrikt område med manlavar och grå tagellav 

samt ett stort inslag av granticka. Myrstackar, gamla som nya, finns spridda i hela området. Lavskrika 

sågs på flera platser i skogen liksom spår av tretåig hackspett på flera granar. Ett flertal tjäderbetade 

tallar förekommer inom området. 



 
 

 

Avverkning av väggata söder om Messlingen. Modifierat efter ©Lantmäteriet/Metria 

 

Vy över skogen söder om Messlingen. I bakgrunden Anåfjället. ©Klas Ancker 



 
 

Hack efter tretåig hackspett ©Ellinor Delin 

 

Artlista för skogarna vid Messlingen 

Observera att dessa arter kan förekomma fler än en gång i området! 

Art Rödlistad Signalart 

Barkbock   

Bergfink   

Blanksvart spiklav NT X 

Brunpudrad nållav NT X 

Bårdlav  X 

Gammelgransskål NT X 

Garnlav NT X 

Granticka NT X 



 
 

Art Rödlistad Signalart 

Gräddporing VU X 

Gränsticka NT X 

Gulnål  X 

Gytterlav  X 

Harticka NT X 

Knottrig blåslav NT X 

Kolflarnlav NT X 

Korallrot   

Kungsfågel VU  

Kungsörn NT  

Källmossa  X 

Kärrfibbla   

Lavskrika   

Liten sotlav NT X 

Liten svartspik NT  

Luddlav  X 

Nordlundarv   

Norrlandslav  X 

Purpurvitmossa   

Rosenticka NT X 

Rödbrun blekspik NT X 

Silkesporing   

Skinnlav  X 



 
 

Art Rödlistad Signalart 

Skogsbräsma   

Skrovellav NT X 

Spindelblomster   

Sprickporing VU  

Stagg   

Stjärntagging NT X 

Stuplav  X 

Tjäder   

Torta   

Tretåig hackspett NT  

Trådticka  X 

Ullticka  NT X 

Vedskivlav NT X 

Vedticka  X 

Vitgrynig nållav NT X 

Vitmosslav  X 

Ögonpyrola   



 
 

 
Granticka. ©Klas Ancker 

 

 
 ©Klas Ancker 



 
 

Långberget 2015-07-31 

 

Modifierat efter ©Lantmäteriet/Metria 

Skogen på Långberget ligger väster om Tännäs i brant terräng. Skogen är svårframkomlig och väglös. 

Terrängen är omväxlande. Det finns flera markägare, och skogstillståndet varierar. Området har 

varierande markförhållanden med klippytor, källor, våtmarker och sluttningar, något som ger en 

varierande skog. Detta ger i sin tur en stor biologisk mångfald. Att skogen är väglös ökar de 

ekologiska värdena ännu mer, men också de sociala, precis som i fallet med Messlingen. 

Skogen är flerskiktad och olikåldrig och på många ställen gles och luckig. Öster om vändplanen, fram 

till bäcken, finns gammal granskog med stort inslag av tall. Närmast väster om vändplanen finns skog 

som till nyligen troligen har varit likartad, men som har gallrats. Många av de kvarstående träden är 

gamla. Längre västerut finns gammal grandominerad skog med inslag av gammal tall. Nordväst om 

myren är inslaget av tall större, och skogen är gammal och olikåldrig. Hela området har inslag av 

glasbjörk och enstaka sälg, gråal och en. En tall som borrades var 260 år gammal. Många andra tallar 

såg ut att vara runt den åldern eller äldre med grova grenar eller platt krona. De dominerande granarna  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvärgbägarlav ©Ellinor Delin 

är också gamla, men inte åldersbestämda. På hygget norr om detta område räknades årsringar på några 

granstubbar. Vid tidpunkten för avverkning var granarna 200-250 år gamla. 

I skogen finns rikligt med hänglavar. I buskskiktet finns en, men på vissa ställen är förekomsten 

sparsam. I fastmarksdelarna är fältskiktet av blåbärs- och ristyp medan det i sumpskogsdelarna är av 

rikkärrstyp med örter, starr och fräken och mängder av brudsporre och skogsnycklar. Bottenskiktet 

består av en artrik och ymnig mossflora samt lavar. Levermossor förekommer här. 

Skogen växer överallt i en måttligt brant sluttning, som på flera ställen är storblockig med 

kalkstensblock. Sluttningen är inte jämn och det finns även ett stort antal fuktigare svackor mellan 

svaga ryggar. I dessa svackor finns surdråg med frodig kärlväxtvegetation med bland annat stora 

mängder spindelblomster och ögonpyrola samt arter som ekbräken och fjällskära. Det finns flera 

områden med fuktstråk och sluttande våtmark. I området strömmar översilande basiskt markvatten 

som på flera ställen övergår i små bäckar, varav vissa är underjordiska. Dessa underjordiska bäckars 

porlande hörs under marken. På några ställen kommer bäckarna fram som källor. I området finns 

dessutom mindre spridda mellanrikkärr, rikligt bevuxna med olika orkidéer och krävande mossor. De 

många lodytorna är av både silikatkaraktär och kalksten. Ett stort antal typiska kalkstenslavar 

förekommer här. 

På vissa ställen i området finns stubbar efter avverkning för länge sedan. Där saknas talltorrakor och 

andra stående döda träd. Medelgrova granlågor i varierande stadier av förmultning finns tämligen 

rikligt. Där avverkning inte skett finns död ved i form av torrakor, en del högstubbar samt lågor av 



 
 

gran och björk i olika nedbrytningsstadier. Enstaka död ved är solexponerad eller har insektshål, och 

det förekommer enstaka rötbrutna träd. Delar av området har troligen brunnit för ett par hundra år 

sedan då det förekommer kolade stubbar med rödlistade arter. 

I området finns flera myrstackar och bohål. 

©Ellinor Delin 

 

 ©Klas Ancker 



 
 

Artlista för Långberget 

Observera att dessa arter kan förekomma fler än en gång i området! 

 

Art Rödlistad Signalart 

Bergslok   

Blanksvart spiklav NT X 

Blågrå svartspik NT  

Bokfjädermossa NT X 

Brudborste   

Brudsporre   

Bårdlav  X 

Doftskinn NT X 

Dvärgbägarlav NT X 

Fjällskära   

Fläckporing VU X 

Gammelgransskål NT X 

Garnlav NT X 

Granticka NT X 

Grynig filtlav NT X 

Gräddporing VU X 

Gytterlav  X 

Harticka NT X 

Huggorm   

Jungfru Marie nycklar   



 
 

Art Rödlistad Signalart 

Knärot   

Kolflarnlav NT X 

Korallblylav  X 

Kortskaftad ärgspik NT X 

Kruskalkmossa  X 

Källmossa  X 

Kärrfibbla   

Ladlav NT X 

Lavskrika   

Liten svartspik NT  

Luddlav  X 

Lunglav NT X 

Norrlandslav  X 

Ormrot   

Ostticka VU X 

Platt fjädermossa  X 

Rosenticka NT X 

Skogshakmossa  X 

Skrovellav NT X 

Skuggblåslav  X 

Slåtterblomma   

Spindelblomster   

Talltita   



 
 

Art Rödlistad Signalart 

Traslav  X 

Trädporella   

Ullticka  NT X 

Varglav NT X 

Vedflamlav NT X 

Vedskivlav NT X 

Vedtrappmossa NT X 

Violmussling NT X 

Vitgrynig nållav NT X 

Vitmosslav  X 

Ögonpyrola   
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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 kvarvarande resterna av artrika naturskogar 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 

informationsmaterial i form av artfynd, beskrivningar av skogar samt bilder, och en 

del av detta presenteras i denna rapport. Artfynden finns också att se på ArtPortalen. 

 

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2015 i Västra Härjedalen är ett 

samarbete mellan Föreningen Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen. 
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