Rapport från stickprovsundersökning av
avverkningsanmälning; A41854-2022,
Söder om Foskvallen, Älvdalens kommun,
17-22 oktober 2022

Bild 1. Tallåga vilandes mellan två björkar

Bild 2, 3 och 4. Avverkningsanmälda områdets läge syd om Foskvallen, nordväst om Särna.

Bakgrund
Naturskyddsföreningen Dalarna har undersökt delar av skogsområdet som hör till
avverkningsanmälning; A41854-2022, Älvdalens kommun, i slutet av oktober 2022. Stora delar av
området besöktes inte och hyser troligtvis fler förekomster av rödlistade arter.
Avverkningsanmälningen är totalt ca 340ha. Avverkningsanmälan kom till Skogsstyrelsen den 25
september 2022.
Området har höga till mycket höga naturvärden och håller i stora delar nyckelbiotopklass. Det består
dels av gles till halvöppen tallskog med gott om gammal hård silverved och brandspår. I
brandrefugier, i fuktigare delar är skogen grandominerad och i vissa delar förekommer rikligt med
död ved. I det avverkningsanmälda området finns skyddade arter som till exempel tretåig hackspett,
tjäder, spillkråka och talltita, samt en stor mängd rödlistade och ovanliga vedlevande svampar.

Beskrivning av området
Skogen är talldominerad i ett mosaiklandskap ca 480 möh med moränkullar, åsar, myrar och små
tjärnar. I vissa lägre partier finns grandominerade delar. Här och där förekommer grövre sälgar och
aspar. Björk finns spridd i stora delar av området och många har nått en hög ålder.
Fastigheterna ligger nära riksintresse för rörligt friluftsliv i norr och närliggande vattendraget
Österdalälven är Natura2000-område och riksintresse för naturvård.
Granar och tallar över 150–200 år finns allmänt inom stora delar av området. Överståndare av tall
äldre än 250år, med pansarbark finns i vissa delområden allmänt. Tallar med brandljud förekommer
här och där och vissa brandljudstubbar visar spår av återkommande bränder. Området är påverkat av
tidigare avverkning i olika grad. I vissa delar syns inga spår av avverkning.
I den talldominerade skogen förekommer död ved i form av hård silverved – högstubbar, gamla lågor
och rotben av tall. Många lågor har spår av brand och kolflarnlavar finns här och där. I tallskogen
finns naturvårdsarter som till exempel; garnlav (NT), vedskivlav (NT), mörk kolflarnlav (NT),
kolflarnlav (NT), blågrå svartspik (NT), gräddporing (VU), fläckporing (VU), vedflamlav (NT),
dvärgbägarlav (NT), vaddporing (NT), urskogsticka (VU), taigataggsvamp (VU), smalfotad taggsvamp
(VU), spadskinn (VU) och kolticka (EN).
I det grandominerade området förekommer vedlevande arter som gränsticka (NT), gammelgransskål
(NT), vitgrynig nållav (NT), kornig nållav och garnlav (NT).
Tretåig hackspett födosökte i skogen och observerades på flera platser i området. Ringhack
observerades på några platser. Talltita sågs och hördes ett flertal gånger i området. Även spillkråka,
orre, tjäder och sparvuggla observerades i området. Kungsörn observerades överflygande vid ett
tillfälle.
Ett besök tidigare på hösten (utan snö) skulle troligtvis ge fler fynd av typiska marksvampar inom
släktena Bankera, Hydnellum och Sarcodon. Några fynd av dropptaggsvamp och orange taggsvamp
gjordes och i närområdet har tidigare fler arter rödlistade taggsvampar observerats. I den sjö- och
myrrika skogen är troligtvis fågellivet rikt.

Det avverkningsanmälda området är ovanligt stort och hyser många rödlistade vedlevande arter som
är beroende av speciella vedkvalitéer och kontinuerlig tillgång till lämpliga substrat. En
slutavverkning skulle bryta kontinuiteten och framtida möjliga substrat omöjliggörs. Om den
sammanhängande skogen fragmenteras riskerar förekomster av hotade arter påverkas negativt.
Fynd av urskogsporing (EN), kolticka (EN), gräddporing (VU), taigataggsvamp (VU), smalfotad
taggsvamp (VU), spadskinn (VU) och fläckporing (VU) indikerar lång kontinuitet av speciella
silvervedsubstrat. Kolticka är även mycket ovanlig och hotad – alla lokaler bör ges ett långsiktigt
skydd.

Bild 5. Kolticka (EN)

Bild 6. Exempel på död ved av speciell kvalité – silverved av senvuxen tall som även är brandpåverkad
och med trädristning.

Bild 7. Myrholme med pansarbarkstallar.

Bild 8. Exempel på myrmosaik och små tjärnar i området

Bild 9. På lågor av gammal tall förekommer till exempel gräddporing (VU), fläckporing (VU) och kolticka
(EN) och urskogsporing (EN). Här syns urskogsporing (EN).

Bild 10. Fläckporing (VU) på undersida av gammal tallåga.

Bild 11. Sparvuggla – ett par observerades i de centrala delarna.

Naturvårdsarter
31 rödlistade arter och flera andra naturvårdsarter är noterade i det avverkningsanmälda området
och då har bara stickprov i området genomförts. Om man skulle inventera hela området och även
olika årstider skulle troligtvis många fler fynd av naturvårdsarter göras. 5 arter är rödlistade som VU,
2 är rödlistade som EN, varav kolticka är mycket ovanlig art och indikerar skyddsvärda miljöer.

Artlista
Bronshjon S
Mindre märgborre S
Tjäder
Orre
Kungsörn NT
Sparvuggla
Tretåig hackspett NT
Spillkråka NT
Talltita NT
Kornig nållav S
Vitgrynig nållav NT
Blågrå svartspik NT
Blanksvart spiklav NT
Dvärgbägarlav NT
Kolflarnlav NT
Mörk kolflarnlav NT
Garnlav NT
Talltagel S
Violettgrå tagellav NT
Vedflamlav NT
Vedskivlav NT
Stuplav S
Bårdlav S
Luddlav S
Vitmosslav S
Gammelgransskål NT
Vaddporing NT
Timmergröppa
Vitplätt NT
Kolticka EN
Vedticka S
Rävticka S
Eldticka
Gränsticka NT
Tallticka NT
Gräddporing VU
Fläckporing VU
Urskogsporing EN
Kådvaxskinn NT
Giftkremla
Spadskinn VU
Grantaggsvamp NT
Orange taggsvamp NT
Dropptaggsvamp S
Smalfotad taggsvamp VU
Fjällig taggsvamp
Motaggsvamp NT
Tajgataggsvamp VU
Nordtagging NT

Bild 12. Artfynd naturvårdsarter / Artportalen i områdets centrala delar. Blå prickar är kluster av flera
artfynd som syns vid inzoomning i Artportalen.

Bild 13. Artfynd naturvårdsarter och gränser avverkningsanmälan, stora delar av området har inte
undersökts.

Naturskyddsföreningens kommentarer och begäran
Naturvärden i det avverkningsanmälda området och riskerar att påverkas mycket negativt av en
föryngringsavverkning. Sjö- och myrlandskapet riskerar att påverkas negativt gällande hydrologi och
vattenkvalité.
Vidare håller området mycket höga naturvärden och omfattas därmed av Naturvårdsverkets
allmänna råd om samråd enligt 12 kap 6§ Miljöbalken (NFS 2001:15) om en åtgärd kan innebära en
väsentlig ändring av naturmiljön. Att kalavverka ett område av nyckelbiotopklass innebär per
definition att väsentligt ändra naturmiljön.
En avverkningsanmälan i område med förekomst av tretåig hackspett borde även kräva en utredning
och dispens från Artskyddsförordningen.

Mot bakgrund av ovanstående begär Naturskyddsföreningen Dalarna;
•

Ta del av alla handlingar och eventuella beslut i ärendet.

•

Att Skogsstyrelsen samråder med Länsstyrelsen och genomför en artskyddsutredning med
anledning av förekomsten av tretåig hackspett.

•

Att Skogsstyrelsen vidtar tillsynsåtgärder samt fattar beslut som säkerställer höga
naturvärden och livsmiljöer för känsliga arter i det avverkningsanmälda området.

•

Att Skogsstyrelsen meddelar Naturskyddsföreningen när ovanstående har genomförts, även
om inga nya beslut fattas.

För Naturskyddsföreningen Dalarna
Mattias Ahlstedt, ordförande

Bild 14. Brandpåverkad kontinuitetsskog.

Föreningen riktar ett stort varmt tack till inventerare och fotograf Michael
Lander som har sammanställt denna rapport! Ett tack riktas även till Bjarne
Tutturen, kommunekolog i Funäsdalen, som också har varit behjälplig med
inventering och text.

