
 

Avverkningshotade skogar 
Värdefulla naturskogar planerade för avverkning 

 
Nedan presenteras bara ett litet urval av skogar med höga naturvärden som är planerade för avverkning av 

olika skogsbolag eller privata markägare under 2019. Några av avverkningsplanerna har frysts tills vidare 
eller dragits tillbaka efter protester från miljörörelsen. Detta är dock skogar som inte borde anmälas för 

avverkning överhuvudtaget och de saknar fortfarande formellt skydd. 
 

Rödlistekategorier: NT = Nära hotad, VU= Sårbar, EN = Starkt hotad 
 

SVEASKOG 
 

 

 

Abmobäcken tjärn-myr-skogsmosaik,  
41 hektar, Sorsele kommun, 
Västerbottens län, med 19 
naturvårdsintressanta arter, varav 12 
rödlistade, däribland de sårbara 
vedsvamparna gräddporing (VU) och 

fläckporing (VU).1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flovallen-Stortjärnen, 
14 hektar, Älvdalens kommun, Dalarnas 
län. Tallnaturskog med 128 växtplatser av 
16 olika signalarter varav 14 är rödlistade. 
Sveaskog påbörjade avverkning av denna 
skog i oktober 2019. Oklart om den står 
kvar.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gijmiesgielas,  
Arjeplogs kommun, Norrbottens län. 
Gammal naturskog i Maskaure samebys 
renbetesmarker. Sveaskog har redan 
brutit en väg genom skogen.4 
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Myr- och naturskogskomplexet 
Stormyran – Holmmyran – Ardnasåjvvie, 
45 hektar, Sorsele kommun, 
Västerbottens län, med 21 
naturvårdsintressanta arter, varav 12 
rödlistade arter, däribland de sårbara 
vedsvamparna Skeletocutis lilacina 
(VU) och grantickeporing (VU).5 
 

 
 
 
 

 

Nordost om Stor-Rundmyran 

Ca 3 hektar, Sorsele kommun, 

Västerbottens län, med 13 

naturvårdsintressanta arter, varav 7 

rödlistade arter, däribland gränsticka 

(NT) och reliktbock (NT). 

 

 
 
 
Vassbo, 
28 hektar, Älvdalens kommun, Dalarnas 
kommun. Södra området (ca 23 hektar) 
med 100 växtplatser med 20 signalarter 
varav 17 rödlistade, däribland den 
sårbara marksvampen goliatmusseron 
(VU). Norra området (ca 5 hektar) med 51 
växtplatser med 7 signalarter varav 6 
rödlistade, däribland den sårbara 
svampen smalfotad taggsvamp (VU).6 

 

 

 
 

 

 

Vågträsk,  
15 hektar, Malå kommun, Västerbottens 
län. Gammal flerskiktad tall- och 
granskog och viktig renbetesmark med 
10 rödlistade arter, bland annat de 
sårbara svamparna gräddporing (VU) och 

taigataggsvamp (VU).7,8 
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Svarttjärnberget, 
Ca 12 hektar, Ånge kommun, 
Västernorrlands län. Grannaturskog med 
34 naturvårdsarter varav 14 rödlistade, 
bland annat vedsvamparna lappticka 
(VU), rynkskinn (VU) och ulltickeporing 

(VU).9,10 

 

 

 

 

 
Marktjärn,  
Ca 34 hektar, Ånge kommun, 
Västernorrlands län. Barrblandskog med 
30 naturvårdsarter varav 7 rödlistade. De 
nära hotade lavarna lunglav (NT) och 
skrovellav (NT) hittades på 40 platser i 

skogen.11,12 
 
Söder om Hällsjön,  
Ca 8 hektar, Ånge kommun, 
Västernorrlands län. Naturskog med höga 
naturvärden.13 
 

 
 
 
 

 

 
 

Marktjärnberget,  
Ca 42 hektar, Ånge kommun, 
Västernorrlands län. I en av de 
avverkningsanmälda skogarna (15 
hektar), en grandominerad 
blandbarrskog, gjordes 85 fynd av 25 
signalarter varav 13 är rödlistade.14,15,16 
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Råsjövägen,  
Ca 15 hektar, SO om Hammarklacken, 
Ånge kommun, Västernorrlands län. 
Varierande gammal fuktig grannaturskog 
och lövrik blandskog. 8 rödlistade arter 
och ytterligare 6 signalarter.    
 

 

 

 

 

 

 

Stor-Mullberget,  
Ca 65 hektar, Härjedalens kommun, 
Jämtlands län. Stavatallskog och 
blandbarrskog med 14 naturvårdsarter 
varav 11 rödlistade arter, däribland den 
sårbara marksvampen spadskinn (VU).17 
 

 

HOLMEN SKOG 
 

 

 

 

 

 
Södra Stortjärnen,  
Ca 17 hektar, Strömsunds kommun, 
Jämtlands län. Grannaturskog med 20 
signalarter varav 13 rödlistade, bland 
annat de sårbara lavarna skuggnål (VU), 
smalskaftslav (VU) och vedsvampen 

ostticka (VU).18,19 
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ENVIKENS BESPARINGSSKOG I DALARNA 
 

 

 

 

Stora Björnberget, 

19 hektar, Falu kommun, Dalarnas län. 
Tallnaturskog. Fynd av 22 signalarter 
varav 16 rödlistade arter, bland annat 
de sårbara svamparna tajgataggsvamp 
(VU), smalfotad taggsvamp (VU) och 
gräddporing (VU). 
Nyligen registrerad som nyckelbiotop 
och naturvärdesobjekt. 

 

 

PRIVATA MARKÄGARE 
 
 
 

 
 
 
 

Björkvattnet,  
Över 100 hektar, Strömsunds kommun, 
Jämtlands län. Ett flertal nyckelbiotoper 
(skogar med dokumenterade höga 
naturvärden) varav flera beskrivs som 
urskogsartade objekt av Skogsstyrelsen 
är avverkningsanmälda.20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Holkåsens västsida, 
Ca 6 hektar, Ånge kommun, 
Västernorrlands län. Kalkbarrskog 
och gammal barrskog. Stor 
förekomst av kalkgynnade kärlväxter.  
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Rönnåsen Mitt,  
Ca 20 hektar, Bergs kommun, Jämtlands 
län. Naturskog med 25 naturvårdsarter, 
varav 17 rödlistade arter, bland annat de 
sårbara vedsvamparna rynkskinn (VU) 
och ostticka (VU).21                   
Numera nyckelbiotop (skog med 
dokumenterade höga naturvärden). 

 

 

 

 

 

 
Rönnåsen,  
Ca 41 hektar, Bergs kommun, Jämtlands 
län. Naturskog med 23 naturvårdsarter 
varav 13 rödlistade arter, däribland de 
nära hotade vedsvamparna rosenticka 
(NT) och stjärntagging (NT).21 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Söder om Putten, 
11,5 hektar, Bergs kommun, Jämtlands län. Naturskog med 23 
naturvårdsarter, varav 14 rödlistade arter, däribland den 
sårbara vedsvampen sprickporing (VU) och smalskaftslav 
(VU). 21 
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