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Sammanfattning
Två skogsområden med höga naturvärden, varav ett med för detta landskapet unika kvaliteter,
riskerar att bli förstörda av gallring/avverkning inom en snar framtid. En planerad skogsbilväg riskerar
att utradera höga naturvärden och störa den hittills opåverkade hydrologin i delområdet. Båda
områdena på 20 respektive 5 hektar håller så pass höga naturvärden att de behöver förses med ett
formellt skydd.

Beskrivning av skogarna
Denna rapport avser två naturskogsområden söder om Rörshyttan i Hedemora kommun. Berörd
fastighet är i första hand Hedemora Hanåker 16:8. Områdena hotas nu av byggandet av en
skogsbilväg (Avverkningsanmälan A 36208-2021) och så småningom av en gallring eller avverkning.
Skogarnas placering framgår av Figur 1. Område 3 har redan förlorat en stor del av sina naturvärden i
en nyligen genomförd gallring och område 1 och 2 riskerar att påverkas på samma sätt inom en snar
framtid.

Område 1
Område 3

Område 2

Figur 1: Översikt över de hotade skogarna i område 1 och 2. Område 3 har nyligen gallrats hårt och höga naturvärden har
gått förlorade.

Område 1
Område 1 täcker en yta på knappt 20 hektar och sträcker sig från Stora Vimyren i norr till östra
kanten av Algmossen och västra kanten av Slogmossen i söder. Området har en lång skoglig
kontinuitet. Förmodligen har det historiskt rört sig om en näringsfattig tallsumpskog där
växtbetingelserna successivt har förbättrats i och med landhöjningen, som uppgått till drygt 1,2
meter de senaste 200 åren [10]. Den nuvarande blandskogen började växa fram för ungefär 200 år
sedan. Några förkolnade äldre tallstubbar (Figur 3) vittnar om att brand kan ha varit en
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successionsstörning ungefär vid denna tid. Område 1 skärs i två delar av en skogsbilväg som anlades
någon gång mellan 2001 och 2009. Den norra delen är närmast skogsbilvägen något mer påverkat av
skogsbruk, medan brukningsspåren i den södra delen är få och flera decennier gamla. Någon varsam
röjning genomfördes vid ett tillfälle och enstaka stubbar här och var vittnar om att någon form av
plockhuggning har bedrivits historiskt. Det finns spår efter en gammal kolmila i västra delen av
område 1. Området 1 är inte dikat, vilket är anmärkningsvärt för ett så pass stort sammanhängande
område i detta landskap. Undantaget är skogsbilvägen som skär igenom området och de facto utgör
ett dike som stör de hydrologiska förhållandena i område 1. I södra halvan av område 1 är hydrologin
dock intakt.
Skogen är i stora delar dominerad av äldre gran och tall och det finns inslag av björk. I kanterna mot
de intilliggande myrmarkerna har skogen sumpskogskaraktär, i de något mer höglänta områdena har
den barrnaturskogskaraktär. Övergången mellan de olika skogstyperna är flytande (Figur 2). Nästan
hela skogen är örtrik, med mycket blåbärsris och tjocka mosstäcken. Utifrån en okulär bedömning av
träden uppskattas de äldsta levande exemplaren vara runt 200 år gamla (se Figur 5, Figur 6 och Figur
7), med en ålderstyngdpunkt i åldern 140-180 år. Detta bekräftas av en stubbe som blev kvar efter
anläggningen av skogsbilvägen. Antalet årsringar uppgick till 160 (Figur 8). De första 47 åren växte
trädet till en diameter på drygt 2 cm, vilket bekräftar hypotesen om att förändrade hydrologiska
förhållanden gynnade markens produktionsförmåga. Skogsbilvägen anlades, av äldre flygbilder att
döma, mellan år 2001 och 2009. Det då avverkade trädet skulle därför idag vara i åldern 170–180 år.
Andelen död ved i skogen är relativt låg, vilket har med skogens historik att göra. Senväxta tallar och
granar är rötbeständiga och blir ofta långlivade. Först under de senaste åren har det tillkommit större
mängder död ved främst i form av döda, stående tallar ur den äldsta generation och en del rötbrutna
lågor. Mot mosskanterna finns det ett antal äldre lågor. Andelen död ved kommer att stiga kraftigt
under de närmaste decennierna och förutsättningarna för vedsvampar och andra vedlevande
organismer kommer att förbättras avsevärt (Figur 9). I de naturligt uppkomna gläntorna sker en god
föryngring av skogen (Figur 10).
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Figur 2: Övergången mellan barrsumpskog och torrare barrnaturskog är flytande.
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Figur 3: Förkolnad tallstubbe i område 1.
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Figur 4: Andelen död ved är på väg att öka kraftigt. Här ett bohål i norra delen av område 1.
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Figur 5: Gammal tall i område 1.
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Figur 6: Gammal tall med en diameter på 55 cm vid basen.
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Figur 7: Grenvinklar och barkstrukturen hos de äldre granarna skvallrar om deras höga ålder.
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Figur 8: Stubbe efter anläggandet av skogsbilvägen i norra delen av skogen. Vi räknade till drygt 160 årsringar, vara 47 inom
den cirka 2 cm breda kärnan.
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Figur 9: Antalet rötbrutna lågor kommer att fortsätta öka
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Figur 10: Här och var börjar det uppstå luckdynamik där även andelen löv är betydligt högre än i övriga delar av skogen.

Område 2
Utifrån den planerade dragningen av skogsbilvägen kan det antas att område 2 inom kort ska
avverkas eller gallras. Området är av en annan karaktär än område 1, i och med en mer utpräglad
topografi och inslag av stenblock (Figur 11 och Figur 12). Skogen är variationsrik, med torrare,
talldominerade partier, sumpskogspartier och bördigare, grandominerade delar med varierat inslag
av lövträd, främst björk. Den östra delen av skogen har utsatts för en lindrig gallring, medan övriga
delar är antingen opåverkade av modernt skogsbruk eller har plockhuggits extensivt historiskt (Figur
13). Skogen kännetecknas av en hög andel död ved, både stående och liggande, där de flesta lågorna
i skogens inre är rötbrutna (Figur 14). Diameter- och ålderspridningen är hög och i några av de
naturligt skapade luckorna sker en god föryngring av skogen (Figur 15). Skogen är rik på hänglavar,
däribland flera rödlistade.

12

Figur 11: Topografin i område 2 är variationsrik och andelen död ved är hög.
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Figur 12: Delar av område 2 är blockiga.

Figur 13: Delar av område 2 består av bördig granskog. Enstaka stubbar vittnar om forna tiders plockhuggning.
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Figur 14: Antalet rötbrutna lågor i område 2 är högt.
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Figur 15: I de naturligt uppkomna gläntorna sker en bra föryngring och lyckdynamik kan observeras.
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Artfynd
Område 1 besöktes fyra gånger under juli 2021 och många artfynd gjordes. Eftersom området är över
20 hektar stort kunde ingen heltäckande inventering genomföras. Norra delen av område 1 har
endast inventerats punktvis och behöver undersökas mer ingående. Område 2 besöktes en gång den
29 juli 2021. Vid inventeringarna gjordes många fynd av rödlistade och delvis fridlysta arter. Även ett
antal signalarter hittades. Många fynd kvarstår antagligen att göras. Fördelningen av artfynden
framgår av Figur 16 nedan.

Figur 16: Översikt över de hittills bekräftade artfynden i områdena, se
https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=6647&identifier=2BD8964E

Artfynd Område 1
Det gjordes ett antal fynd av rödlistade arter i område 1:
•
•

Garnlav (Alectoria sarmentosa), NT
Knärot (Goodyera repens), VU
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•
•

Ullticka (Phellinidium ferrugineofuscum), NT
Spillkråka (Dryocopus martius), NT

Utöver de rödlistade arterna hittades även följande signalarter:
•
•
•
•
•

Liten spiklav (Calicium parvum)
Bronshjon (Callidium coriaceum)
Vedticka (Fuscoporia viticola)
Dropptaggsvamp (Hydnellum ferrugineum)
Gammelgranslav (Lecanactis abietina)

Antalet fynd per art och deras placering framgår av informationen som är registrerad i Artportalen,
se: https://tinyurl.com/wundc2pt.

Artfynd Område 2
Det gjordes ett antal fynd av rödlistade arter i område 2.
•
•
•

Garnlav (Alectoria sarmentosa), NT
Knärot (Goodyera repens), VU
Spillkråka (Dryocopus martius), NT

Utöver de rödlistade arterna hittades även följande signalarter:
•
•
•

Nästlav (Bryoria furcellata)
Vedticka (Fuscoporia viticola)
Gammelgranslav (Lecanactis abietina)

Antalet fynd per art och deras placering framgår av informationen som är registrerad i Artportalen,
se: https://tinyurl.com/3yjrv566.

Utvalda artfynds betydelse
Knärot (Figur 17) förekommer i båda områdena. I område 2 är den spridd över nästan hela området,
medan den i område 1 inte noterades lika frekvent. Där har dock den rikliga förekomsten av
blåbärsris försvårat inventeringen och en kompletterande inventering behöver göras under tidig vår.
Knäroten är rödlistad (VU) och fridlyst enligt 8 § Artskyddsförordningen och är en mycket bra
signalart för närmast opåverkade, äldre skogsekosystem. Artens förekomst minskade med hela 50%
under 1990-talet och bedöms fortsätta minska på grund av det moderna skogsbrukets framfart och
klimatförändringarnas negativa inverkan på ekosystemen där knäroten är hemmahörande. Arten har
gått från att vara livskraftig (LC) år 2005 till sårbar (VU) sedan år 2020. Knärot är främst knuten till
skogar som är minst 120 år gamla och vilka har varit opåverkade av modernt skogsbruk. Arten har
ytliga rötter och är mycket känslig mot förändringar i mikroklimat. Den sprider sig långsamt med
utlöpare som växer igenom halvförmultnad barrförna och mossa. Spridning med hjälp av frön sker
mycket långsamt och merparten av fröna gror inom 20 cm från moderplantan. Knärot tål inga av
åtgärderna som det moderna skogsbruket medför. Knärot kräver därför stor hänsyn vid avverkningar
och det råder vetenskaplig konsensus att varje planta behöver en opåverkad skyddszon med en radie
på 50 meter (0,78 hektar) runt sig [4]. Av informationen på Artportalen framgår det dessutom att
”Lokaler med knärot bör undantas från modernt skogsbruk, något som även skulle gynna andra
”gammelskogsarter” inklusive skyddsvärda lavar, mossor och svampar. För rika förekomster av arten
är reservatsbildning eller biotopskydd lämpliga åtgärder för att skydda den.” [2].
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Garnlav förekommer i båda områdena. Den är knuten till kontinuitetsskog och klassad som nära
hotad (NT). Garnlav har minskat med 25% de senaste 50 åren och förväntas minska med ytterligare
25% de närmaste 50 åren. Minskningstakten bedöms enligt Artdatabanken vara nära gränsvärdet för
sårbar (VU).
Liten spiklav är en signalart som indikerar tallskog med naturvärden, ofta höga naturvärden. Den
växer främst på barken hos medelålders (150-200 år gamla) tallar. Den verkar förekomma relativt
rikligt i område 1.
Dropptaggsvamp (Figur 18) hittades i område 1. Den indikerar gammal tallskog och uppträder ofta
tillsammans med hotade mykorrhizasvampar.

Figur 17: Den fridlysta och rödlistade orkidén knärot hittades i både område 1 och 2.
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Figur 18: Dropptaggsvamp hittades på flera platser i område 1.

Formellt områdesskydd nödvändigt
De här beskrivna skogarna är typiska för den i EU-habitatdirektivet beskrivna skogstypen Taiga
(9010). Taigaskogarna har en dålig bevarandestatus med en fortsatt negativ trend [1]. Av alla
rödlistade arter i Svealand är 58% knutna till skogen och de flesta av dem är sådana som kräver en
lång skoglig kontinuitet, som i de här beskrivna skogarna [3]. Den här typen av sumpskog respektive
bördig granskog är också kraftigt underrepresenterad bland det fåtalet formellt skyddade skogar i det
ekologiska landskapet runt Stjärnsund. Hedemora kommun har en betydligt lägre andel formellt
skyddad skog än andra kommuner i länet. År 2013 uppgick andelen formellt skyddad skog i
kommunen till så lite som 1% av den produktiva skogsmarken [6]. I länet i sin helhet var andelen
skyddad skog runt 3% [7]. Samtidigt anses en andel på 20% krävas för att nå en långsiktigt gynnsam
bevarandestatus [1]. Enligt de så kallade Aichi-målen borde 17% av Sveriges landyta varit skyddad till
år 2020 och skogar med höga naturvärden ska bevaras från avverkning [9]. Sverige har dessutom
nyligen anslutit sig ett globalt initiativ att skydda hela 30% av sin landyta [8]. Enligt EU:s nya
skogsstrategi kommer alla gammelskogar att behöva förses med ett strikt skydd. Dessa skogar ska
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kartläggas så fort som möjligt och skyddsåtgärder genomföras. Redan före slutet av 2021 kommer
nya rättsliga instrument att implementeras för att forcera denna process. Av skogsstrategin framgår
även att kalavverkningar endast kommer att tillåtas i framtiden om de ”kan bevisas vara nödvändiga
av skäl rörande miljön eller ekosystemhälsan” [5].
Enligt Naturvårdsverket löper skogar med höga naturvärden som idag inte är formellt skyddade risk
att avverkas [1]. Att så är fallet för de här beskrivna skogarna bevisas av händelserna i område 3
(Figur 1). Område 3 hade före en nyligen genomförd hård gallring liknande kvaliteter som område 1
och 2. Stickprov av årsringar som räknades i skogen visar på en ålder på de avverkade granarna på
140-160 år. Vid ett kort besök i område 3 hittades ett par kvarhängande exemplar av garnlav (NT).
Under en sönderkörd låga fanns rester av ullticka (NT). Ett mer ingående besök skulle säkerligen
avslöja förstörelse av fler naturvärden. Område 3 ligger på samma fastighet som område 1 och 2 och
det är troligt att de kommer att gå samma öde tillmötes om de inte skyddas formellt.

Slutsatser
Område 1 och 2 är skogar med lång skoglig kontinuitet utan större påverkan från modernt skogsbruk.
Område 1 är unikt för landskapet med sin närmast ostörda hydrologi och sin stora areal. Artfynden
stödjer att områdena håller en hög naturvärdesklass. Båda behöver skyddas formellt för att
säkerställa att deras naturvärden kan bevaras.
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