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Snåla vindar blåser över gammelskogen 
 
Forskare varnar i dag för att den biologiska mångfalden i Sverige är hotad1 och att miljömålet 
"Levande Skogar" inte kommer att nås med dagens skogsbruk. Samma bedömning har gjorts 
av Miljömålsrådet2. En av de allra största anledningarna är otillräckliga arealer av skyddad 
skogsmark. Föryngringsavverkning av naturskogsliknande bestånd är den enskilda åtgärd 
som bedöms hota flest arter.  

 
Samtidigt sänker regeringen i den nya budgetpropositionen anslagsnivån för biologisk 
mångfald med 200 miljoner nästa år och år 2010.  Politiska företrädare och skogsbolagens 
representanter har på senare tid framfört åsikter om att det inte behövs mer reservat, utan att 
skogsbruket själv klarar att sköta naturvårdshänsynen och artbevarande på frivillig väg.  
 
 

Frivillig naturvård i praktiken 

Av den anledningen genomförde Norrbottens Naturskyddsförening en oberoende 
granskning av SCA:s naturvårdshänsyn inför planerade avverkningar. Ett tjugotal 
avverkningsanmälda skogar inventerades i Gällivare, Jokkmokk, Boden, Älvsbyn och Luleå 
kommuner för att få reda på hur den frivilliga naturvården fungerar i praktiken. Vi har också 
tittat på skogsbolagets efterföljande av sina frivilliga miljöåtaganden genom FSC. 
 
 

Metod 

Metodiken var att notera naturvärden som naturvärdesträd, stående och liggande död ved, 
värdefulla lövträd som grova aspar och sälgar samt förekomst av rödlistade arter och 
signalarter knutna till skog. Skogsstrukturer, trädsammansättning och områdets historik har 
också ingått i bedömningen. 
 
Arbetet har skett helt på ideell basis av norrbottningar engagerade i skogsfrågor. Totalt har 
tretton personer varit inblandade i arbetet i fält. Det antal personer som inventerat varje 
enskilt område varierar från tre till nio, varpå vissa områden fått en grundligare genomgång 
än andra. Naturvärdesbedömningen är däremot konsekvent för alla områden. 
 
 

Resultat från inventeringarna 

En slutsats efter genomförd inventering är att många av skogarna som är planerade för 
avverkning helt eller delvis är nyckelbiotoper. Den naturvårdshänsyn som SCA visat på 
samtliga besökta områden är otillräcklig. Skogen vid Åbojen som avverkats så sent som 
våren 2008 har brutit mot FSC-standard på flera punkter (se områdesbeskrivningar). 
 
Att SCA avverkningsplanerat och snitslat urskogsartade skogar visar inte bara på dåliga 
naturvärdesbedömningar, utan ska ses som indikationer på allvarliga brister i SCA:s 
naturvårdshänsyn i skogsbruket. 
 
Vi anser att trovärdigheten för SCA:s naturvårdsarbete är mycket låg och att deras 
naturhänsyn är otillräcklig för att behålla ett varierat och rikt liv i skogen. 
 
 
 
1 DN-debatt 14 april 2008 
2 Miljömålen – nu är det bråttom!  Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 
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     Bodens kommun 

Kvarnbäcken 
 

 Markägare: SCA 
Status: Avverkningsanmält 2007-12-19 
Areal: 39.5 ha 
Inventerat: 2008-06-03, 2008-09-06 

  

En mosaik av torra kullar uppdelade av otaliga fuktiga 
svackor och mindre raviner. Området genomkorsas av 
Kvarnbäcken. Hela området är bevuxet med naturskog; 
tall på kullarna och gran i svackorna, med inslag av björk, 
asp och gråal. Det avverkningsplanerade området  

angränsar i både norr och söder till tidigare avsatta nyckelbiotoper, som tillsammans bildar ett stort 
urskogsartat landskap. 
 
Tallnaturskogen är utpräglat skiktad med flera generationer av tall. Den allra äldsta, levande 
generationen har tre brandljud och är åtminstone 400 år gammal, men dessa träd är fåtaliga. Den 
nästa äldsta och mest dominanta generationen tall har två brandljud och är 250 - 300 år gammal. 
Vi räknade ca 300 årsringar på ett borrprov från en sådan tall, och ytterligare några borrade träd var 
ihåliga.  
 
I både gran- och tallmiljöerna förekommer spridda lågor i olika nedbrytningsstadier och grovlekar.    
I tallskogen har både högstubbar och grova lågor ofta spår av brand. Skogen är sparsamt 
dimensionsavverkad för länge sedan, men har därefter fått utvecklats fritt.  
 

 
                                                                  (Foto: Patrik Nygren) 
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Naturskyddsföreningens bedömning 
 
Efter att ha tagit del av vår första rapportering om Kvarnbäcken, meddelade SCA den 29/8 att 
området kommer att inventeras under sommaren 2009 och att ett slutgiltigt beslut om åtgärd väntar 
på dessa resultat. På mötet den 19/9 sa SCA att deras huvudinriktning idag är att spara vissa 
områden, men att avverka och bränna andra ”triviala delar”. Vi menar att hela det 
avverkningsanmälda området på 39,5 hektar är av nyckelbiotopsklass och tveklöst måste 
skyddas. Området skall sparas och bindas samman med två redan befintliga nyckelbiotoper som 
angränsar i norr och söder. Dessutom bör det utökas med de oskyddade skogsmarker i söder som 
håller samma höga naturvärden. 
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Totalt gjorde Naturskyddsföreningen 90 fynd av 10 rödlistade arter. 
 
Missgynnade (NT) 
Nordtagging (Odonticium romellii) 
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) 
Rosenticka (Fomitopsis rosea) 
Stjärntagging (Asterodon ferruginosus) 
Gammelgransskål (Pseudographis pinicola) 
Gulporing (Junghuhnia luteoalba) 
Vaddporing (Anomoporia kamtschatica) 
 
Sårbara (VU) 
Gräddporing (Skeletocutis lenis) 
Fläckporing (Antrodia albobrunnea) 
Spår av tretåig hackspett (Picoides tridactylus)  
 
Signalarter och andra intressanta fynd 

 
Grönt markerar SCA:s befintliga nyckelbiotoper  

Ullticka, vedticka, silkesporing, skinnlav, blodticka,  daggskinn, fertil garnlav, järpe, lavskrika, tjäder, gullgröpa, 
vitplätt, blå taggsvamp, dropptaggsvamp, skarp dropptaggsvamp, uråldrig tall med tre brandljud 
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     Bodens kommun 

Brändberget 
 

 Markägare: SCA 
Status: Avverkningsanmält 2007-12-19 
Areal: 20 ha 
Inventerat: 2008-06-03 

  

En lövrik bränna som utvecklats utan ingrepp under 
mycket lång tid. Varierande bonitet, där både tall, 
björk, asp, gran och sälg dominerar trädskiktet. Flera 
av asparna är ovanligt grova och den välutvecklade 
pansarbarken indikerar hög  

ålder. Den allra grövsta växer ensam i ett litet kärr omgiven av björkar och mäter 259cm i omkrets i 
brösthöjd. Även bland tallarna och björkarna förekommer flera grova exemplar.  
Några klenstammiga ca 250 år gamla tallöverståndare med brandljud noterades, samt några granar i 
liknande ålder. 
 
Lågor från några decennier av självgallring ligger utspridda i skogen, mest björk och gran men även 
en del asp. Riktigt gamla lågor förekommer sparsamt.  
 

 
Jätteasp                                                (Foto: Patrik Nygren) 
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Naturskyddsföreningens bedömning 
 
Den 29/8 meddelade SCA att de ämnar fullfölja en anpassad avverkning på stor del av arealen, efter 
att ha tagit del av vår naturvärdesbedömning. Vi vill ha utförliga detaljer för hur den anpassade 
avverkningen är planerad och vilka avgränsningar som gjorts för nyckelbiotoper. 
 
Vi anser att skogen vid Brändberget är av nyckelbiotopsklass och bör skyddas i sin helhet. En 
avverkning i denna biologiskt värdefulla och lövrika bränna strider mot FSC-standard 6.1.1.  
 

 
                                                                                                 

 

                                 (Foton: Patrik Nygren) 
 
Totalt gjorde Naturskyddsföreningen 9 fynd av 6 rödlistade arter. 
 
Missgynnade (NT) 
Nordtagging (Odonticium romellii) 
Stjärntagging (Asterodon ferruginosus) 
Gammelgranskål (Pseudographis pinicola) 
Lunglav (Lobaria pulmonaria) 
 
Sårbara (VU) 
Gräddporing (Skeletocutis lenis) 
 
Starkt Hotade (EN) 
Urskogsporing (Antrodia infirma) 
 
Signalarter och andra intressanta fynd 
Ullticka, skinnlav, bårdlav, stuplav, luddlav, 
gamla tallar med brandljud, gamla granar, 
jätteasp. 
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     Bodens kommun 

Myrberget 
 

 Markägare: SCA 
Status: Avverkningsanmält 2007-11-09 
Areal: 57 ha 
Inventerat: 2008-06-05 

 

Området skärs igenom av en ravin, som 
genomgående håller mycket höga naturvärden. 
Snitslingen går på sina ställen ända ner till bäcken i 
ravinens botten. Skogen domineras av gran och 
lövträd, med inslag av tall. Det finns rikligt med 

gammal, grov sälg och björk, och även en del stora aspar. I norr planar ravinen ut i ett 
sumpskogsområde, som också har höga kvalitéer. I området finns gott om död ved i olika stadier av 
nedbrytning och många rödlistade arter. 
 
Söder om ravinen är det mer tallskogskaraktär, men även här finns en del äldre sälg och asp. Flera 
tallöverståndare står spridda i området, och även en del grov död ved.  
 
Den största delen av området, det som ligger väster om ravinen består av oskiktad och starkt 
påverkad tallskog, och innehåller troligtvis väldigt låga naturvärden. 
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Naturskyddsföreningens bedömning 
 
SCA meddelade den 29/8 att hela ravinen och delar av det lägre belägna området skall undantas från 
avverkning. Detta överensstämmer väl med Naturskyddsföreningens linje. Vi behöver dock se 
avgränsningarna för sumpskogen i norr, då vi anser att den i sin helhet också bör skyddas.  
 

 
                            (Foto: Roger Larsson)                                                        (Foto: Niklas Johansson) 

   

Totalt gjorde Naturskyddsföreningen 41 fynd av 9 rödlistade arter. 
 
Missgynnade (NT) 
Nordtagging (Odonticium romellii) 
Stjärntagging (Asterodon ferruginosus) 
Gammelgranskål (Pseudographis pinicola) 
Lunglav (Lobaria pulmonaria) 
Gulporing (Junghuhnia luteoalba) 
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus)  
 
Sårbara (VU) 
Gräddporing (Skeletocutis lenis) 
Fläckporing (Antrodia albobrunnea) 
 
Starkt Hotade (EN) 
Urskogsporing (Antrodia infirma) 
 
Signalarter och andra intressanta fynd 
Ullticka, stuplav, vedticka, silkesporing 

 
Grönt markerar SCA:s befintliga nyckelbiotoper 
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     Bodens kommun 

Aldernäs 
 

 Markägare: SCA 
Status: Avverkningsanmält 2007-12-19 
Areal: 13.6 ha 
Inventerat: 2008-06-02 

  

En bränna med stor variation i bonitet och träd-
slagsblandning. I de frodigaste delarna i sydväst växer 
en genuin lövbränna dominerad av gran, asp, tall och 
björk i ca 150-års ålder. Grova aspar och björkar 
förekommer allmänt tillsammans med flera grova,  

gamla sälgar. Lågor i olika nedbrytningsstadier från några decennier av självgallring ligger spridda i 
skogen. I de allra finaste delarna finns även överståndare som överlevt branden, främst granar men 
även enstaka tallar med brandljud. Granarna är över 200 år gamla och tallen över 300år.  
 
Åt nordost blir brännan bitvis lågproduktiv och talldominerad med sparsamt med död ved och 
mycket lägre lövinslag, men även i dessa delar finns högintressanta småpartier med spridda lågor och 
koncentrationer med grov asp. 
 
Gamla, grova högstubbar med brandspår förekommer i hela beståndet. Skogen är orörd i modern 
tid, förutom längst upp mot vägen där några lågor samlats in. En mindre del av beståndet förefaller 
snitslat för att lämnas, men artfynd gjordes även innanför det avverkningsplanerade området. 
 
 

  
 Aspar   Stjärntagging                       (Foton: Patrik Nygren) 
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Naturskyddsföreningens bedömning 
 
Inom avverkningsanmälningen finns flera fina partier som håller nyckelbiotopsklass. Det vore 
förödande för dessa områden att lämnas som öar i ett kalhygge. Området bör därför avsättas i sin 
helhet. Eventuellt bör naturvårdsbränning genomföras på de svagaste partierna. 
 

 
                      (Foto: Patrik Nygren) 

  
Totalt gjorde Naturskyddsföreningen 7 fynd av 3 rödlistade arter 
 
Missgynnade (NT) 
Stjärntagging (Asterodon ferruginosus) 
Gammelgranskål (Pseudographis pinicola) 
Lunglav (Lobaria pulmonaria)  
 
Signalarter 
Ärgnål (Chaenotheca furfuracea) 
Kötticka (Leptoporus mollis) 

Grönt markerar SCA:s befintliga nyckelbiotoper  
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     Bodens kommun 

Vitbergsträsk 
 

 Markägare: SCA 
Status: Avverkningsanmält 2007-10-31 
Areal: 16,5 ha 
Inventerat: 2008-06-05 

 

Området är kuperat och markens fuktighet varierar 
kraftigt. Skogen vid tjärnen i dalens botten är fuktig, 
och i den södra änden upp mot höjden finns en myr. 
Däremellan finns det torrare partier som är tall-
dominerade, medan gran dominerar de fuktigare 

delarna. Lövskog finns insprängt i beståndet. I ett parti finns det gott om gamla sälgar täckta av 
lunglav. Det finns också ett område med stora aspar, där en del är riktigt gamla. Gamla granar och 
tallar av stora dimensioner finns utspridda i området. Även riktigt gamla björkar finns här. Synliga 
brandljud förekommer, och bohål finns i vissa av de gamla tallarna. 
 

  
 

  
Lunglav           (Foton: Niklas Johansson)               (Foto: Per-Erik Mukka)
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Naturskyddsföreningens bedömning 
 
De sälgar som är täckta av lunglav måste sparas som hänsynsområde. Eftersom sälgarna är utspridda 
och lunglaven inte överlever i öppen terräng måste träd runt om och mellan sälgarna sparas. Asparna 
lämnas som naturvärdesträd. Eftersom asparna växer samlat är det lätt att spara dessa utan att det 
påverkar skogsbruket i övrigt. De gamla tallarna och träd med bohål eller brandljud lämnas som 
naturvärdesträd vid en eventuell avverkning. 
 

  
Grov asp                           (Foto: Niklas Johansson)                 (Foto: Per-Erik Mukka) 
 

Totalt gjorde Naturskyddsföreningen 8 fynd av 1 rödlistad art. 
 

Missgynnade (NT) 
Lunglav (Lobaria pulmonaria)     
   
Signalarter och andra intressanta fynd 
Bårdlav, stuplav.  
 
Naturvärdesträd  
Grova sälgar, grova aspar, gamla tallar med 
brandljud samt bohål (utmärkta på karta). 
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     Bodens kommun 

Linjemyran (Rödingsträsk) 
 

 Markägare: SCA 
Status: Avverkningsanmält 2007-02-14 
Areal: 3,4 ha   
Inventerat: 2008-06-06 

 

 

Området består av grannaturskog av varierande 
dimension med tall- och lövinslag. Det finns både 
granar och tallar som är 200-300 år gamla. Lågor och 
torrakor finns i hela området. Området har delvis 
varit plockhugget, utan att naturvärdena gått 
förlorade. Det går ett par bäckar rakt igenom området 

som kantas av en örtflora med bland annat violer och kabbleka. I området finns det rikligt med 
myrstackar. På marken, på lågor och i vissa fall även levande träd växer rikligt med mossa. Flera 
rödlistade arter finns i området. 
 
Nära området finns rester från myrslåtter i form av en gammal välbyggd väg i fint skick samt hölada. 
I området finns en gammal boplats med boningshus, bodar och fångstgropar. 
 
Områdets fuktighet varierar från torr mark till våtmark. Nära området finns en skogssjö med en 
artrik fågelfauna, bland annat observerades sångsvan, gluttsnäppa och grönbena. 
 

  

   
             (Foton: Niklas Johansson) 
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Naturskyddsföreningens bedömning 
 
Det här är ingen produktionsskog. Skogen har låga ekonomiska värden då den är gles och träden 
mestadels är av klena dimensioner. Marken är känslig för körskador. Förutom naturvärdena finner vi 
ett flertal kulturspår som inte är inventerade. Dessutom finner vi flera rödlistade arter. 
 

 
                                                                     (Foton: Niklas Johansson) 

 
Totalt gjorde Naturskyddsföreningen 5 fynd av 4 rödlistade arter. 
 
Missgynnade (NT) 
Gammelgransskål (Pseudographis pinicola) 
Stjärntagging (Asterodon ferruginosus) 
Doftskinn (Cystostereum murraii) 
 
Sårbara (VU) 
Spår av tretåig hackspett (Picoides tridactylus) 
  
Signalarter och andra intressanta fynd 
Garnlav, grova aspar, gamla tallar, torrfuror 
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     Bodens kommun 

Åbojen 
 

 Markägare: SCA 
Status: Avverkad februari/mars 2008 
Areal: 48 ha 
Inventerat: 2008-06-04 

 

Avverkad blandnaturskog 3,5 kilometer väster om 
Åbojens naturreservat. Innan avverkning stod där en 
tallnaturskog med hög lövträdsinblandning. Området 
har varit rikt på gammal tall och grov, gammal sälg 
och asp. En stor mängd med stående och liggande  

död ved återfinns över hela området. Brandljud på tall förekommer. Området har till stor det haft 
nyckelbiotopskvalitéer. Lunglav växte rikligt på många av de gamla sälgarna. 
 

 
 

   
Ensam tall           Tall med bohål                    Stor aspticka 
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Naturskyddsföreningens bedömning 
 
Planeringen och avverkningen av detta område har visat på en stor brist på kunskap ur 
naturvårdssynpunkt, och är ett tydligt bevis på brister i SCA:s naturvårdsarbete. Detta område 
faller under FSC-standard 6.1.1 och borde absolut inte ha avverkats.  
 
Den visade naturhänsynen är också under all kritik. Ett stort antal naturvärdesträd har kapats eller 
vräkts omkull, bl.a. grova aspar, grova sälgar med lunglav och flera tallar i 250 – 300 års åldern (brott 
mot FSC-standard 6.5.5). Flera torrakor har sågats ner. Ingen hänsyn har tagits till lågor, som 
krossats och körts sönder av skogsmaskiner (brott mot FSC-standard 6.5.7). 

                

Avverkade torrfuror       

  
 

 
 

Sönderkörd sälg med fem stammar  (Foton: Daniel Rutschman) 

 
Totalt dokumenterade Naturskyddsföreningen ett femtiotal fall av brott mot FSC-standard 
 
>30 fall av fällda grova aspar 
>15 fall av fällda grova sälgar. 
>10 fall av avverkade NV-tallar (250-300 år gamla) 
1 fall av avverkad 300-årig björk 
>5 fall av kapade torrakor 
>5 fall av omkullvräkta torrakor 
 
Fynd av rödlistade arter inom området 
Lunglav (Lobaria pulmonaria)         NT 
Stor aspticka (Phellinus populicola)  NT 
Fläckporing (Antrodia albobrunea)  VU 
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     Luleå kommun 

Storkölen (Snöberget) 
 

 Markägare: SCA 
Status: Avverkningsanmält 2007-12-19 
Areal: 12,9 ha 
Inventerat: 2008-06-08 

 

Högvuxen, grov blandskog med både barr och löv. 
Barrträden dominerar i den östra delen av området, 
men även inslag av löv kan ses här i form av björk, 
grov asp och sälg. I den västra delen ökar inslaget av 
asp och tall markant. I området finns grova furor och  

aspar som är naturvärdesträd, liksom en hel del gammal sälg och enstaka stora rönnar. Det finns gott 
om rödlistade arter inom hela området, bland annat finns det en hel del sälg med lunglav. Skogen 
ligger på en svag norrsluttning med hög bonitet och rik örtflora: blåbärsris, pyrola, harsyra, ekorrbär 
samt ormbunkar, bl.a. ekbräken. Längst i norr blir marken allt fuktigare till våt. 
 
Träden är grova och högvuxna och åldern något svårbedömd. I området ses spår av gammal brand. 
Spår av tidigare skogsbruk kan ses enbart i form av spridda, helt mossövervuxna stubbar. 
 

 
Doftticka och lunglav                      (Foto: Niklas Johansson) 
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Naturskyddsföreningens bedömning 
SCA har i dagsläget inte gett något besked för vad som kommer att hända med denna skog.  
I juni var bara ett enda, mindre område med asp i väst intill skogsbilvägen snitslat för att  
sparas. Inte en enda av de grova asparna, sälgarna eller tallarna som är naturvärdesträd hade märkts 
ut. På en av sälgarna noteras riklig förekomst av doftticka. En hänsynszon med 
radie på ca 10 m har snitslats runt sälgen. Detta är det enda exemplet på hänsyn till en rödlistad art vi 
sett under inventeringen. Om tickan och andra rödlistade arter som vi påvisat i området skall ha en 
chans att fortleva krävs hänsyn av en helt annan dignitet.  
 
Den avverkningsanmälda skogen har höga naturvärden och bör skyddas i sin helhet. 
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Totalt gjorde Naturskyddsföreningen 33 fynd av 8 rödlistade arter. 
                 

Missgynnade (NT) 
Lunglav (Lobaria pulmonaria)     
Gammelgransskål (Pseudographis pinicola) 
Stjärntagging (Asterodon ferruginosus) 
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) 
 
Sårbara (VU) 
Doftticka (Haploporus odorus) 
Gräddticka (Perenniporia subacida) 
Gräddporing (Skeletocutis lenis) 
Spår av tretåig hackspett (Picoides tridactylus) 
 
Signalarter och andra intressanta fynd 
Ullticka, silkesporing, skinnlav, vedticka, stuplav, 
luddlav, kötticka 
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     Älvsbyns kommun 

Storgranberget  
 

 Markägare: SCA 
Status: Avverkningsanmält 2007-09-19 
Areal: 20,9 ha   
Inventerat: 2008-06-07 

 

Flerskiktad kontinuitetsskog med gran och björk. 
Även gott om sälg och enstaka grova aspar. Skogen 
växer på fuktig till våt mark, delvis som gransump-
skog. I sydost finns ett mindre avsnitt med nästan 
enbart yngre björk. I det våta området finns gott om  

stående och liggande död ved, mestadels av lövträd. Sparsammare med grov gran. I området växer 
gott om grova sälgar med rikliga förekomster av lunglav.. 
 
Den norra delen av området är underväxtröjd för omkring 10 år sedan. Grundvatten är framme i 
nästan hela den södra delen. Fågellivet är rikt med bl.a. olika arter av trastar, finkar, sångare, mesar, 
flugsnappare, videsparv och tretåig hackspett. I sumpskogen noterades orkidéer, troligen växer flera 
olika arter här. 
 
 

 
                       (Foto: Björn Mildh)  
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Naturskyddsföreningens bedömning 
 
Merparten av denna skog har höga naturvärden. Det finns områden som tveklöst håller 
nyckelbiotopsklass, bl.a. skogen mellan de två små myrarna som ligger inom snitslingen. 
 
Områden med höga naturvärden skall inte avverkas utan sparas. Det är tråkigt att behöva konstatera 
att SCA alltjämt fortsätter att snitsla nyckelbiotoper och skogar med höga naturvärden för 
avverkning. 
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Totalt gjorde Naturskyddsföreningen 37 fynd av 6 rödlistade arter 
 
Missgynnade (NT) 
Gammelgransskål (Pseudographis pinicola) 
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) 
Lunglav (Lobaria pulmonaria) 
Brunpudrad nållav (Chaenotheca gracillima) 
Knottrig blåslav (Hypogymnia bitteri) 
 
Starkt hotade (EN) 
Urskogsporing (Antrodia infirma) 
 
Kunskapsbrist (DD) 
Narrporing (Protomerulius caryae) 
 
Signalarter och andra intressanta fynd 
Ullticka, vedticka, jätteasp 

 

 
 

 
 

21



 
     Jokkmokks kommun 

Kåskats 
 

 Markägare: SCA 
Status: Avverkningsanmält 2007-09-28 
Areal: 22,8 ha 
Inventerat: 2008-06-06, 2008-06-11 
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Detta myrlandskap är av tydlig urskogsart, med 
ytterst få spår av mänsklig påverkan. Skogen växlar 
mellan fuktig gransumpskog med inslag av sälg och 
enstaka aspar, till att på de torrare delarna domineras 
av tall. Skogens naturvärden är synnerligen höga och 

präglas av sin opåverkade karaktär och långa skogskontinuitet. Torrakor och lågor är rikligt 
förekommande över hela området. Enstaka spår efter dimensionsavverkning syns i tallpartier. 
 
Snitslingen följer efter myrkanten och kantzon saknas helt på sina ställen. Även små myrholmar 
enbart bestående av kantzoner har planerats för avverkning.  
 
Skogen vid Kåskats                         (Foto Elina Hinkkanen) 
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Naturskyddsföreningens bedömning 
 
Den 29/8 meddelade SCA att hela området kommer att undantas från skogsbruk. Detta är mycket 
glädjande och indikerar en förbättring av SCA:s hänsynstagande. Området är av mycket tydlig 
nyckelbiotopsklass. Att området avverkningsanmälts så sent som september 2007 visar på de 
svagheter som SCA haft i sitt naturvårdsarbete. 
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Totalt gjorde Naturskyddsföreningen 24 fynd av 18 rödlistade arter. 
                 

Missgynnade (NT) 
Lunglav (Lobaria pulmonaria)     
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) 
Rosenticka (Fomitopsis rosea) 
Stjärntagging (Asterodon ferruginosus) 
Gammelgranskål (Pseudographis pinicola) 
Doftskinn (Cystostereum murraii) 
Gulporing (Junghuhnia luteoalba) 
Rynkskinn (Phlebia centrifuga) 
Rödbrun blekspik (Sclerophora coniophaea) 
Knottrig blåslav (Hypogymnia bitteri) 
Stiftgelélav (Collema furfuraceum) 
 
Starkt Hotade (EN) 
Trådbrosklav (Ramalina thrausta) 
 
Signalarter och andra intressanta fynd 
Ullticka, luddlav, blodticka, vedticka, kötticka, 
fertil garnlav, liten spiklav, bollvitmossa, bårdlav  
 
 
 

Sårbara (VU) 
Spår av tretåig hackspett (Picoides tridactylus) 
Gräddporing (Skeletocutis lenis) 
Gräddticka (Perenniporia subacida) 
Doftticka (Haploporus odorus) 
Liten sotlav (Cyphelium karelicum) 
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     Jokkmokks kommun 

Kåtamyran 
 

 Markägare: SCA 
Status: Avverkningsanmält 2007-09-04 
Areal: 26,6 ha 
Inventerat: 2008-06-06 

 

Stora lövpartier med riktigt gammal sälg och asp 
utmärker detta område. Stora partier är våtmarker. Ett 
par bäckar rinner genom området, och i sydvästra 
delen finns ett större blötområde. I området finns 
rikligt med grov död lövved, och den rödlistade 

lunglaven växer på många av sälgarna. På en plats närmast vägen har för många år sedan ett stort 
antal väldigt grova sälgar kapats och lämnats på marken, och på många av stammarna växer nu 
veckticka. En av bäckarna och flera av våtmarkerna ligger innanför snitslingen. 
 

(F
ot
o:
 M

ar
cu
s 
B
jö
rk
st
en

) 
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Naturskyddsföreningens bedömning 
 
Skogen är med sin stora andel lövträd och sina fuktiga marker av nyckelbiotopskvalité och bör 
sparas i sin helhet i enighet med FSC-standard 6.1.1 och 6.2 
 
I dagsläget är utgången för denna skog oviss. Naturvårdshänsyn har vid snitsling varit mycket dålig 
och inte avgränsat våtområden och bäckar. Inga träd var markerade som naturvärdesträd, trots en 
enormt rik förekomst av grova lövträd. 
 

  
   (Foto: Daniel Rutschman)                  (Foto: Markus Björksten) 

 
Totalt gjorde Naturskyddsföreningen 11 fynd av 5 rödlistade arter. 
                 

Missgynnade (NT) 
Lunglav (Lobaria pulmonaria)     
Skrovellav (Lobaria scrobiculata) 
Stjärntagging (Asterodon ferruginosus) 
Veckticka (Antrodia pulvinascens) 
Violmussling (Trichaptum laricinum) 
 
Sårbara (VU) 
Doftticka (Haploporus odorus) 
Laxticka (Hapalopilus salmonicolor) 
 
Signalarter och andra intressanta fynd 
Ullticka, luddlav 
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    Jokkmokks kommun 

Neusak (Västra) 
 

 Markägare: SCA 
Status: Avverkningsanmält 2007-10-30 
Areal: 11,3 ha 
Inventerat: 2008-08-30 

 

Skogen ligger i en frodig sydsluttning där gran och löv 
dominerar trädskiktet. Enstaka gamla tallar med 
brandljud vittnar om att här har brunnit för omkring 
160 år sedan. En del gamla stubbar och en hel del död 
ved. Området har gott om väldigt grov sälg, asp och  

björk, på vilka rikligt med lunglav och njurlavar.växer. Mängden grov, död lövved är betydande, 
medan lågor av gran och tall är mindre förekommande. Stora delar är lågörtsområden. 
 
                  

     
Lunglavsdraperad sälg                             (Foto: Daniel Rutschman)                                                           (Foto: Elina Hinkkanen) 
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Naturskyddsföreningens bedömning 
 
Skogen har tack vare sin stora andel lövträd höga biologiska värden, och måste sparas i sin helhet. 
För att bibehålla ett hållbart och fungerande ekosystem krävs att man undantar mer än spridda små 
fläckar. Området angränsar i väster till en nyckelbiotop med lövrik skog. Någon skillnad i kvalité 
mellan de bägge områdena förefaller inte finnas. 
 

 
                                                  (Foto: Elina Hinkkanen) 
 

Totalt gjorde Naturskyddsföreningen 14 fynd av 2 rödlistade arter. 
 
Missgynnade (NT) 
Lunglav (Lobaria pulmonaria)     
      
Sårbara (VU) 
Doftticka (Haploporus odorus) 
 
Signalarter och andra intressanta fynd 
Skinnlav, stuplav, luddlav, vitmosslav 

 
 

 
                 Grön markeringen är SCA-nyckelbiotop 
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    Jokkmokks kommun 

Neusak (Östra) 
 

 Markägare: SCA 
Status: Avverkningsanmält 2007-10-30 
Areal: 29,7 ha 
Inventerat: 2008-06-05, 2008-08-30 

 

Ett mycket varierande landskap med kullar och 
sänkor, myrar och talrika små vätor. Skogsbeståndet 
är skiftande både i trädslag och ålder, och löv-
inblandningen är hög. Grov asp, sälg och björk 
förekommer rikligt, andra partier är rika på gammal  

gran och tall. Skogen är relativt opåverkad i modern tid, dock är vissa partier ganska plockhuggna 
med en del spår av röjning. Över lag har skogen höga naturvärden. 
 
I nord-östra delen finns en myr omgiven av tallnaturskog, där flera av tallarna är över 250 år. Död 
ved finns över hela området, och många av de äldre träden visar spår av brand. 
 
Norr om avverkningsanmälningen fortsätter skogen med liknande kvalitéer, troligtvis finns där också 
partier med lika höga naturvärden. 
  

  
    (Foto: Elina Hinkkanen)               (Foto: Daniel Rutschman) 
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Naturskyddsföreningens bedömning  
 
SCA planerar att göra avverkningar inom områden, men lämna vissa delar för att skyddas. Vid 
Naturskyddsföreningens första besök i juni återfanns inga avgränsade naturhänsynsområden. På 
återbesöket i augusti kunde Naturskyddsföreningen se att ett fåtal naturvärdesträd markerats och att 
en del våtområden avgränsats. Att SCA fortfarande i dagsläget vill göra ingrepp och på så sätt 
fragmentera skogen, visar att deras naturvårdsinsatser fortfarande har lång väg kvar till att nå upp till 
en acceptabel nivå. 
 
Skogar som den vid Neusak måste helt undantas ur skogsbruk. 
 

 
 
Totalt gjorde Naturskyddsföreningen 17 fynd av 8 rödlistade arter. 
    
Missgynnade (NT) 
Rosenticka (Fomitopsis rosea) 
Doftskinn (Cystostereum murraii) 
Stjärntagging (Asterodon ferruginosus) 
Gammelgranskål (Pseudographis pinicola) 
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) 
Stor aspticka (Phellinus populicola) 
 
Sårbara (VU) 
Gräddporing (Skeletocutis lenis) 
Spår av tretåig hackspett (Picoides tridactylus) 
 
Signalarter och andra intressanta fynd 
Ullticka, stuplav, vedticka, silkesporing, 
hornvaxskinn, vitmosslav.  
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     Gällivare kommun 

Kvarnrönningen (Mårdsel) 
 

 Markägare: SCA 
Status: Avverkad oktober 2007 
Areal: 1,9 ha   
Inventerat: 2008-06-07 

 

Den aktuella skogen har stått som en liten, isolerad ö 
av gammelskog omgiven av yngre skog och myrmark. 
Skogen i beståndet har varit en urskogsartad 
barrnaturskog med en ålder på mellan 200 och 300 år. 
Några av tallarna har haft brandljud, och flera av de 
återstående träden 

har bohål av spillkråka. De äldsta träden som stod här hade en ålder på c:a 310 år. 
 
 

                        (Foto: Björn Mildh) 
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Naturskyddsföreningens bedömning 
 
Minst ett tiotal gamla tallar som varit mellan 200 och 310 år har huggits. Ett antal av  
de grövsta träden har lämnats kvar, liksom den grövsta stående, döda veden. Klenare stammar har 
vräkts omkull liksom en minst 250-årig gran med kärnröta. Flera lågor har körts sönder av 
skogsmaskinerna. Samtliga gamla granar, som även de var naturvärdesträd, har huggits. Endast 
några få yngre granar har sparats. 
 
För att komma fram till beståndet har SCA fått bryta en ca 300 meter lång ny väg som delvis går 
över kärrmark. Merparten av träden som avverkats i samband med vägdragningen har fått läggas på 
körvägen för att skördare och skotare skulle kunna ta sig fram. Trots detta ses svåra körskador på en 
minst 100 meter långa sträcka över vattensjuk kärrmark.  
 
Det råder ingen tvekan om att SCA här har avverkat en nyckelbiotop. 
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Totalt dokumenterade Naturskyddsföreningen följande fall av brott mot FSC-standard 

• Avverkning inom område som hållit nyckelbiotopsklass 
• >10 fall av avverkade NV-tallar (200 - 310 år gamla) 
• Utrensning av gamla NV-granar  
• 2 fall av avverkade tallar med brandljud 
• Förstörda lågor 
• Bristande hänsyn till våtmarksområde 

 
Fynd av rödlistade arter inom området 
Nordtagging (Odonticium romellii) NT 
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) NT                               
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     Gällivare kommun 

Stenbäcken 
 

 Markägare: SCA 
Status: Avverkningsanmält 2007-09-19 
Areal: 30,8 ha 
Inventerat: 2008-08-29 

 

Avverkningsanmälan berör ett område med bland-
skogar mellan myrar. Här finns torrare tallhöjder och 
blötare partier med gran, björk och enstaka äldre 
sälgar. På de torrare partierna är en del äldre tallar 
snitslade som naturvärdesträd. Här finns också gott  

om död ved i olika stadier av nedbrytning. Området är en god livsmiljö för flera rödlistade arter. 
 
Skogen är i söder mer påverkad, men rödlistade arter återfinns över hela området. 
 

 
                       (Foto: Elina Hinkkanen) 
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Naturskyddsföreningens bedömning 
 
Tallhöjderna i området måste sparas i sin helhet för att säkra kontinuerlig tillgång på död ved i 
framtiden. Att enbart lämna naturvärdesträd räcker inte för att bevara den biologiska mångfalden. 
 

  
(Foto: Daniel Rutschman)                    Spår av tretåig hackspett                          (Foto: Elina Hinkkanen) 
 
                    

Totalt gjorde Naturskyddsföreningen 19 fynd av 6 rödlistade arter. 
 
Missgynnade (NT) 
Nordtagging (Odonticium romellii) 
Gulporing (Junghuhnia luteoalba) 
 
Sårbara (VU) 
Gräddporing (Skeletocutis lenis) 
Fläckporing (Antrodia albobrunnea) 
Spår av tretåig hackspett (Picoides tridactylus) 
Tallstocksticka (Gloeophyllum protractum)  
 
Signalarter och andra intressanta fynd  
Gullgröppa, silkesporing, vitmosslav, vitplätt 
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     Gällivare kommun 

Ratnivaara, Rudnevárre 
 

Markägare: SCA 
Status: Oskyddat område 
Areal: >100 ha 
Inventerat: 2008-08-12, 2008-08-26 

 

Toppen på Ratnivaara är täckt av urskogsartad 
tallskog med fjällskogskaraktär. Denna skog hänger 
samman med det två avverkningsanmälda områden i 
öster, som dock inte innefattas av denna rapport. 
Skogen har gott om riktigt gamla tallar på över 300 

år, vissa delar domineras helt av denna generation. Här finns också gott om död ved.  
 
I söder övergår området till att innehålla fler fuktiga och grandominerade partier. Även här finns 
torrare partier med väldigt gamla tallar. Död ved förekommer rikligt. Längs myrkanterna växer 
många gamla sälgar och björkar. Området har spår efter den senaste dimensionsavverkningen, men 
ändå finns det kvar rikligt med gamla tallar och granar med en ålder på över 300 år. Skogen har 
många rödlistade- och signalarter. 
 
Ännu längre söderut, på Rudnevárrere, är skogen mera påverkad, men även här finns torra 
tallområden med död ved och naturvärdesträd.  
 
De två avverkningsanmälningarna på östra Ratnivaara, varav den norra redan är avverkad, har 
behandlats i en annan rapport av Greenpeace och Naturskyddsföreningen (2008-06-16). 
 

  
                   (Foton: Per-Erik Mukka) 
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Naturskyddsföreningens bedömning 
 
Hela området måste sparas som ett intakt ekosystem, och sammanbindas med övriga 
naturvärdesskogar i området. 
 
Två nya vägar planeras att dras söderifrån. En avverkningsanmälan för detta vägbygge inkom  
2007-06-19 (se karta). Någon grundligare inventering av de södra delarna av Rudnevárre har inte 
genomförts, men skulle sannolikt visa att även detta område har höga naturvärden. 
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Totalt gjorde Naturskyddsföreningen 28 fynd av 12 rödlistade arter.  
 
Missgynnade (NT) 
Nordtagging (Odonticium romellii) 
Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) 
Rosenticka (Fomitopsis rosea) 
Rynkskinn (Phlebia centrifuga) 
Knottrig blåslav (Hypogymnia bitteri) 
Gammelgransskål (Pseudographis pinicola) 
Dvärgbägarlav (Cladonia parasitica) 
 
Sårbara (VU) 
Spår av tretåig hackspett (Picoides tridactylus) 
Gräddporing (Skeletocutis lenis) 
Fläckporing (Antrodia albobrunnea) 
Doftticka (Haploporus odorus) 
 
Starkt hotad (EN) 
Smalfotad taggsvamp (Hydnellum gracilipes) 
 

 
 

 

 

Signalarter och andra intressanta fynd 
Vitplätt, vitmosslav, vedticka, granticka, ullticka, gullgröppa, stuplav, blodticka, gammal timring 
(kulturminne) 
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     Gällivare kommun 

Särkijärvi (Kaartijärvi) 
 

 Markägare: SCA 
Status: Avverkningsanmält 2005-12-22 
Areal: 25,8 ha 
Inventerat: 2008-08-27 

 

Avverkningsanmälningen sträcker sig över ett område 
med smala tallåsar mellan tjärnar och blöta myrar. Det 
finns mycket gott om flerhundraåriga tallar över hela 
området. Många av tallarna har synliga brandljud. I 
vissa delar finns en hel del död ved, medan det i andra  

delar förekommer mer sparsamt. I skogen finns också en del sälg, björk och gamla granar. Man kan 
hitta enstaka stubbar efter dimensionsavverkning.  
 
Området ligger i anslutning till SCA-nyckelbiotop av samma kvalité. 
 
 

 
Särkijärvi                      (Foto: Daniel Rutschman) 
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Naturskyddsföreningens bedömning 
 
Området har nyckelbiotopskvalité och bör sparas i sin helhet och bindas samman med befintlig 
nyckelbiotop i söder. Övriga skogsklädda partier i det omgivande myrlandskapet bör undersökas, 
sannolikt håller de lika höga naturvärden och bör ingå i ett sammanhängande skyddat område. 
 

  
                    (Foton: Daniel Rutschman) 

 
Totalt gjorde Naturskyddsföreningen 7 fynd av 5 rödlistade arter.  
 
Missgynnade (NT) 
Stjärntagging (Asterodon ferruginosus)    
Gulporing (Junghuhnia luteoalba) 
Gammelgransskål (Pseudographis pinicola) 
 
Sårbara (VU) 
Spår av tretåig hackspett (Picoides tridactylus) 
Gräddporing (Skeletocutis lenis) 
   
Signalarter och andra intressanta fynd 
Silkesporing, vedticka, gullgröppa, vitmosslav 
 

 
 

 
Grönt markerar SCA:s befintliga nyckelbiotoper 
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Lång väg kvar 
SCA har marknadsfört sig med hjälp av en stark miljöprofil, som går under devisen ”med naturen 
som förebild”. SCA har erbjudit marknaden miljöcertifierat virke som garanterar ett hållbart och 
skonsamt skogsbruk. Ändå har bolaget genom åren upprepade gånger ertappats med att bryta dessa 
överenskommelser å det grövsta. 
 
I samband med de senaste mediala avslöjanden av deras överträdelser, genomförde SCA under 2007 
- 2008 ännu en i raden av naturvårdsreformer. Den innefattar kvalitetssäkringar av traktplaneringar, 
omplaneringar av ekologiska landskapsplaner, översyn av rutiner och ytterligare naturvårdsutbildning 
för fältpersonal. Flera liknande naturvårdsreformer har gjorts av SCA sedan 80-talet, men haft 
begränsad betydelse i praktiken. Skogar med mycket höga naturvärden har ändå fortsatt att huggas. 
 
Efter Naturskyddsföreningens första inventering fick SCA en preliminär rapport över de 
naturvärden som hittats, för att de skulle få en rimlig chans att vidta åtgärder för att stärka 
naturvårdshänsynen. 
  
I slutet av augusti fick Naturskyddsföreningen i Norrbotten en sammanställning på hur SCA 
kommer att agera på vissa av dessa områden. Det är glädjande att konstatera att SCA anser att hela 
området i Kåskats har tillräckligt höga naturvärden för att sparas i sin helhet. Det gäller även 
Myrberget där ravinen och skogen söder om den sparas. 
  
Däremot anser vi att det är fel av SCA att besluta sig för att gå in och göra anpassade avverkningar 
vid bland annat Storkölen, Neusak, Kåtamyren och Brändberget. Att endast spara delar av områdena 
kommer att gravt urholka dess naturvärden. Dessa, samt en hel rad andra områden i rapporten måste 
helt undantas från skogsbruk. 
 
Ett annat område där åsikterna går starkt isär är Kvarnbäcken, där SCA anser att delar av området 
kan avverkas. Detta är helt oacceptabelt! Hela det avverkningsanmälda området skall sparas och 
bindas samman med de två redan befintliga nyckelbiotoperna.  
 
Av detta att döma kan vi konstatera att SCA: s åtgärdsprogram visar en förbättring från 
tidigare avverkningsplaneringar, men har lång väg kvar för att nå upp till en godkänd nivå 
för ett hållbart skogsbruk. 
 
Den förvandling av skogsbruket som behövs går för sakta – naturvärden i skogar som skövlas går 
förlorade. En ytterligare areell expansion av trakthyggesbruket in i våra sista oskyddade naturskogar 
är otänkbar om vi vill bevara den biologiska mångfalden. Denna expansion är för 
Naturskyddsföreningen omöjlig att acceptera.  
 
Vi anser också att frivilliga avsättningar ej kan ersätta mer permanenta skyddsformer. Kontrollen och 
tillgängligheten över frivilligt avsatta områden måste förbättras. 
 
Tiden är inne för SCA att ta sitt fulla ansvar som förvaltare av våra norrbottniska skogar. 
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