Arter och död ved utan värde?
– En beskrivning av fallen Östra Värmderåsen (inkl. artlista)
och Värmderåsen i Orsa, Dalarna
Bengt Oldhammer, Orsa
Förenta Nationerna, FN, utlyste 2010 till biologiska mångfaldens år.
Det följdes av internationella skogsåret 2011. FN ville lyfte fram skogens betydelse ur olika aspekter.Regeringskansliet skrev med anledning
av detta på sin hemsida att ”skogens framtid handlar om mycket mer än
träd då så många arters fortlevnad är direkt beroende av att skogen
finns kvar. Därför är också biologisk mångfald ett centralt tema” under
skogsåret.
2011 ”upptäcktes” Östra Värmderåsen, en avverkningshotad naturskog med mycket stor biologisk mångfald. Vilken tur. Ett konkret
exempel där skogsbruket kunde visa upp den nya goda viljan med sin
ökade förståelse till naturvård…applåder i FN-högkvarteret över den
svenska skogsbruksmodellen! Och jubel från alliansen – svenskt skogsbruk fungerar bra.
Nja, så var det förstås inte. Undertecknad fick motvilligt fallet på
halsen, eftersom inga andra frivilliga halsar fanns att tillgå. Området
var avverkningsanmält. Skogsstyrelsens hade inte kollat upp anmälan i
fält utan gjort en liten notering om att det inte var prioriterat. Gamla
vanliga visan med andra ord. Avverkningssnitslingen var under all kritik (jag orkar inte ens kommentera hur dålig den var).
Efter översiktliga inventeringar som gjorts av barrnaturskogen har
till dags dato 47 olika rödlistade arter och signalarter (se artlista) noterats, mestadels knutna till tall. Dessutom finns inslag av 350-åriga tallar
(uppskattad ålder).
Vid ett besök i området tillsammans med Orsa besparingsskogs förvaltare och Skogsstyrelsen i september 2011 ville ideell naturvård
naturligtvis att området skulle skyddas. ”Varför vill ni skydda det här”
blev förvaltarens fråga. Den ställdes när övertecknad hade redogjort för
naturskyddets utveckling i dalaskogen och att det idag är mycket svårt
att hitta objekt av Östra Värmderåsens kaliber! På 1980-talet hittades
sådana områden – och skövlades. Men idag, nej, inte i dessa trakter.
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Nedhuggna gammla tallar som lämnades då de var rötskadade. Idag
mer än 100 år senare växer det bland annat flagellkvastmossa på den
nakna döda veden. Östra Värmderåsen. Foto: B. Oldhammer.
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Grovtallar av denna kaliber finns spridda i området. Foto: B. O.
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När barrnaturskogens naturvärden förklarats under exkursionen sade
förvaltaren att planerna på att kalhugga stod fast, men man skulle kunna
tänka sig att spara de gamla tallarna på hygget. Detta sade hon utan att
an att skämmas inför sällskapet på platsen! Längre än så har naturvårdstänkandet tydligen inte kommit på besparingen efter mer än 30 års
debatt. Man häpnar! Det där med signalarter och rödlistade arter är
tydligen bara något ovidkommande som man inte behöver bry sig om.
Skogsstyrelsens representanter verkade mest intresserade av att klassa
så lite som möjligt av skogen som nyckelbiotop.
Just nu är områdets framtida öde mycket oklart. En tjäderlek med
minst sju tuppar i området innebär enligt EU:s habitat- och fågeldirektiv att området ej får avverkas. EU:s lagstiftning står på den punkten
över Sveriges. Ska besparingsskogen även trotsa den? Ett starkt intresse
föreligger att gå in och avverka området i likhet med Värmderåsen.
Därmed kommer vi oundvikligen in på fallet Värmderåsen, en skog
som ligger ett par hundra meter från Östra Värmderåsen och som jag
skrev om i Trollius nr 3 2010 (bilderna på sid 37-38 från område C,
jämför med bilderna i denna artikel på samma område).
Avverkningen i Värmderåsen gjordes i strid med Skogsstyrelsens
riktlinjer för åtgärder i nyckelbiotoper och i strid med miljömålet
Levande skogar och Ett rikt djur- och växtliv. Dessutom i strid med
Naturvårdsverkets förslag till skötsel i värdefulla skyddade skogar.
Trots allt detta beviljade Skogsstyrelsen Orsa besparingsskog mer än
400 000 kronor i bidrag från Landsbygdsprogrammet, som är statliga
anslag som markägare kan söka för att göra naturvårdande åtgärder i
skogen.
Efter genomförda avverkningar guidade Skogsstyrelsen i Mora riksdagspolitiker och visade upp det som ett exempel där det gick bra att
avverka i en nyckelbiotop och få både bidrag och virke. Landshövdingen invigde området 2010 och berömda besparingen.
Denna låga nivå på naturvårdsdiskussionen ett årtionde in på det nya
millenniet fick mig att skriva denna artikel.
Bakgrund och beskrivning av fallet Värmderåsen
Värmderåsen innehåller ett antal grova tallöverståndare på 300-450 år
som klarade sig undan dimensionsavverkningarna. Skogsområdet (mest
blåbärsristyp) utgörs av en barrnaturskog där granen ökat som en följd
av att bränderna upphörde på 1800-talet. Idag består området av bland18

skog, granskog men också delar med nästan ren tallskog. Variationen är
stor. Området är nyckelbiotop och ideell naturvård har vid några korta
besök noterat 50 rödlistade/signalarter.
När besparingen ville avverka området ganska drastiskt protesterade
ideell naturvård mot de omfattande ingreppen som skulle göras även i
ren granmiljö. Till och med Länsstyrelsen justerade första förslaget,
men släppte sedan ärendet och initiativet till skogsbrukssamhället.
Främsta orsaken var att det inte finns några pengar för inköp av
skyddsvärd skog, trots de vackra inledande orden från alliansen i denna
artikel. Tvärtom minskar anslagen till skydd av skog hela tiden. Detta
är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige, men
viftas bort med en axelryckning av Eskild Erlandsson och andra.
Virkesförrådet bara ökar i Sverige, men de sista naturskogarna ska
strypas.
Att gynna och förlänga livet på stortallarna var det ingen som hade
något emot från ideell naturvård, men det ställdes några relevanta och
självklara krav med tanke på värdekärnans höga kvaliteter:
1. Inventering av arter i området.
2. Skötselplan utifrån detta resultat.
3. Ekologisk landskapsplanering runt Värmderåsen.
4. Att inga träd fick plockas ut från skogen.
Allt detta negligerades.
Som en sista vädjan inför avverkningen framförde ideell naturvård att
man kunde ljusa upp miljön runt stortallarna genom att under 20-30 år
ringbarka (och starta barkborreangrepp som skedde under en tidigare
stormfällning som resulterade i naturens egen blädning) eller avverka
träd och lägga dem på backen. Skrivelsen undertecknades av bland
annat naturvårdarna Bengt Ehnström, Rolf Lundqvist, Janolof
Hermansson och Bengt Oldhammer. Länsstyrelsen och besparingen
fick skrivelsen.
Den negligerades även den.
Besparingen högg uppemot 70 procent av träden och fraktade bort
dessa för avsalu. I en flerskiktad tallskog (område C) gjorde besparingen en kraftig avverkning av tall med syftet att få upp nya tallar som
i framtiden ska bli stora och gamla tallar (kanske det mest upprörande
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ingreppet)…granmiljöer med gammelskog avverkades eller underröjdes
på smågran… träd på 200-300 år avverkades och avlägsnades…
I ett officiellt brev till Naturskyddsföreningen i Stockholm hävdade
förvaltaren att man gjorde ingreppet för att gynna tallarterna. På plats i
skogen vid Värmderåsen önskades svar om vilka tallarter hon då tänkte
på? Något svar erhölls inte. I media var det publikfriande greppet att
man vill värna de ståtliga tallarna.
Den döda veden
Vi vet från taxeringar på just Orsa besparingsskog att mängden stående
döda träd minskat med 90 procent, från 13 kubikmeter per hektar i
slutet av 1800-talet till nästan ingenting idag (Förändringar i Sveriges
boreala skogar 1870-1991 av Linder och Östlund 1992, SLU).
Den övervägande mängden död ved i en naturskog är dock träd på
marken och siffror på 80 kubik per hektar är inte ovanliga. I Ryssland
och Polen finns siffror på 75-150 kubik per hektar. I ett kvadratkilometerstort område kan det dö 100 träd varje år (The afterlife of a tree,
Andrzej Bobiec (ed), WWF Polen). Detta är viktigt. I en naturskog
skapas det kontinuerligt ny ved.
* Merparten av de rödlistade arterna i en skog är beroende av den
döda veden.
* Många tusen arter lever av död ved i Sverige. Tallen ligger i
absoluta toppen.
* Artrikedomen är korrelerad med mängden död ved.
De sista 20 åren har den döda vedens värden lyfts i böcker och på
andra sätt. I Värmderåsen plockar besparingen ut den framtida döda
veden i en nyckelbiotop i strid med all naturvårdsexpertis i Sverige, och
myndigheterna applåderar och/eller understödjer.
”Med naturvårdande skötsel avses enbart sådana vårdåtgärder som
genomförs i syfte att bevara eller gynna den biologiska mångfalden, dvs
inte skogsskötselåtgärder med syfte att utnyttja skogens ekonomiska
värde” (Skogsstyrelsens egna riktlinjer. Finns publicerat i bland annat
Barrskogar – nyckelbiotoper i Sverige, 2011).
Om besparingen sagt rent ut att det inte handlade om naturvård för
att gynna biologisk mångfald i första hand, utan om trädvård, hade det
gett ett ärligare och mer respektabelt intryck.
Var då inte avverkningen okej om man enbart ser Värmderåsen ur
ett skogshistoriskt perspektiv, det vill säga att enda motivet var att
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vårda gamla tallar. Trädvård. Svaret är att en förankrad och väl genomtänkt skötselplan löst problemet. Då hade man kunnat gynna såväl
mångfald som gamla tallar. Varför anlitades inte kompetent personal
när sådan finns? Vi får inte glömma bort att en nyckelbiotop trots allt är
en miljö där växter och djur ska leva och trivas. Att dundra in med
maskiner och plocka ut den framtida döda veden torde väl vara det absolut sämsta som går att hitta på.
Problematiken är naturligtvis inte helt enkel, men många goda och
vägledande råd finns i boken ”Skogsdynamik och arters bevarande”
(Niklasson och Nilsson 2005). Bland annat betonas där vikten av att
göra åtgärder utifrån de arter som finns i området och att omgivande
landskap integreras. Naturvårdsverkets riktlinjer talar om att inte gå in
och plundra starka värdekärnor. Samma sak framförs av Niklasson och
Drakenberg i en text om Norra Kvills nationalpark.
http://www.dendrochronology.se/res/pdf_s/niklassondrakenberg2001.p
df
Om jag ska vara helt ärlig hade jag tänkt dra ett streck över hela Värmderåsfrågan eftersom jag såg det hela som ett extraordinärt ingrepp.
Undantaget från regeln. Jag menar, man behöver inte (och hinner inte)
bråka om allt. Men nej, det visade sig vara tvärtom. Undantaget skulle
bli regel. Och då hamnade saken i ett helt annat läge. Det blev plötsligt
ideologi och skogspolitik på en högre nivå. Då måste naturvården
faktiskt hålla ”fronten” (som Zaremba uttryckte det i sin skogsserie i
DN våren 2012).
Att hugga nyckelbiotoper som Värmderåsen och Östra Värmderåsen
och få både virke och bidrag är naturligtvis en lysande affärsidé och
detta under täckmanteln ”restaurering/skötsel”. Inte undra på att Värmderåsen blivit ett populärt exempel inom skogsbruket.
Hur man i detalj ska restaurera är ett diskussionsämne, exempelvis
hur det rikliga granuppslaget ska åtgärdas där man friställt tallarna.
Återkommande röjningar förstås, och då kan man fråga sig om inte
Värmderåsen mer börjar likna trädvård/skogsbruk än naturvård. De
argument som framförts i detta ämne av en konsult i ett brev till Naturskyddsföreningen vittnar på dussinet punkter om okunnighet. Men alla
sådana här diskussioner ligger av utrymmesskäl utanför denna artikel.
Min kritik är mer principiell och har två bärande bjälkar som inte
kan diskuteras bort i detta fall. Den döda veden och de rödlistade
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arterna nonchalerades redan från start. Denna nonchalans dök som på
beställning upp igen när Östra Värmderåsen skulle avverkas.
Skogsstyrelsen ska inte medverka till skadliga ingrepp i nyckelbiotoper, vare sig vid planering eller i praktiskt genomförande, enligt deras
egna instruktioner. Och med skötsel avses enbart sådana åtgärder som
har till syfte att bevara eller utveckla natur- eller kulturvärden.
Enligt 7 § förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen är en förutsättning för myndigheten att få bedriva uppdragsverksamhet att det bidrar till att uppnå de beslutade målen för skogspolitiken eller mål inom andra politikområden. Uppdrag som kan skada
nyckelbiotoper ska därför inte utföras av Skogsstyrelsen.
Det här betyder att fallet Värmderåsen vore lämpligt att överlämna
för granskning av EU, eftersom EU-bidrag inte ska användas på det sätt
som gjorts.
Omgivande marker i övrigt
Flera andra objekt runt Värmderåsen ska också avverkas men de är ej
inventerade. Det har också redan kalavverkats flera områden med förekomst av stora gamla tallar och rödlistade arter. Några funderingar på
att restaurera skog runt Värmderåsen för att få fram nya stortallar och
gynna mångfalden har naturligtvis inte hörts från besparingsskogen.
Förslag har inte saknats under årens lopp. Rolf Lundqvist avgränsade
ett större objekt med stortall runt Värmderåsen/Hästskotjärn redan för
30 år sedan i Naturvårdsverkets urskogsinventering (Rolf Lundqvist,
rapport från Länsstyrelsen 1997:4). Det har alltså funnits tid att tänka
över saken, men istället har eländiga hyggen brett ut sig runt Värmderåsen. Skamliga hyggen! Var fanns intresset för restaurering då?
Till bilden hör också att det på besparingen finns flera skogar som
helt nyligen är skövlade, eller som upptäckts innan skövling, t ex de i
bild dokumenterade fallen Kvarnberget (https://picasaweb.google.com
/destroyedforests/OrsaBesparingsskogKvarnberget) och skog intill
Barkbergsknopparna. Östra Värmderåsen var alltså bara ytterligare ett
område som skulle gå till slakt genom kalhuggning. Det är uppenbart
att besparingens personal är i behov av skogsbiologisk utbildning.
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Ungefär samma plats före och efter avverkningen i Värmderåsen. Här
behövdes ingen som helst huggning, men naturligtvis kunde man ha
skapat lite död ved på backen och stående död ved samt anlagt en
brand vid rätt väderlek. Den såkallade ”brandefterliknande” huggningen Besparingen gjorde är enbart patetisk. Foto: Bengt Oldhammer.
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Slutsatser
Värst av allt i de här två fallen är kanske att Värmderåsen nu används
av Skogsstyrelsen som ett exempel på hur man kan avverka nyckelbiotoper med bidrag. Trots att det bland annat strider mot Skogsstyrelsens
egna regler och Levande skogar, ett miljömål som Skogsstyrelsen råkar
ha huvudansvaret för.
Exemplen ovan visar hur skogsbruket fortfarande avverkar skyddsvärd skog i strid med miljömålen Levande skogar och Ett rikt djur- och
växtliv. Att avverka Östra Värmderåsen strider dessutom mot EU:s
habitat och fågeldirektiv på grund av tjäderleken som finns där.
Vidare negligerar skogsbruket också ekologisk landskapsplanering
och relevant forskningsinformation/ inventeringsmaterial. Vanligen
fragmenteras skyddsvärda naturskogar genom Skogsstyrelsens nyckelbiotopskoncept, men i det här fallet var området redan klassat som
nyckelbiotop, men ändå såg myndigheten till att det blev både avverkning och bidrag. Skogsstyrelsens godtyckliga maktutövning har fått
orimliga proportioner.
Som det ser ut nu kommer denna utveckling att fortsätta. Skogsstyrelsens försök med tallnaturskogsavverkningar (Effaråsen i Mora
och i Härjedalen) tillsammans med skogsbruket kan naturligtvis ge ny
forskningsinformation, men det bakomliggande syftet är ju uppenbart.
Man vill plocka bort träd och ändå behålla en del av den biologiska
mångfalden. Frågan handlar om hur mycket virke man kan sno från
naturskogen. Varför överhuvudtaget avverka och frakta bort virke från
de få kvarvarande skyddsvärda naturskogarna när man i första hand kan
bränna och restaurera produktionsskogar till att bli framtidens naturskogar (men det gör man förstås inte i någon större utsträckning)?
Självklart behövs även skötsel av värdekärnor, men då måste expertis
anlitas som behärskar arter och bränning av skog. Maskinell avverkning
kan inte ersätta brand.
Man kan jämföra besparingsskogens hantering av Värmderåsen och
Östra Värmderåsen med inrättandet av Hamra Nationalpark på Orsa
Finnmark. Där har man kraftigt utvidgat områdesskyddet runt värdekärnorna och införlivat yngre skogar. I de yngre skogarna har man
också börjat restaurera genom brand. I den nya boken om Hamra
nationalpark betonas vikten av den döda veden i många kapitel. Tittar
man på artlistan över påträffade rödlistade arter är nästan alla beroende
av död ved!!
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Bara brand kan skapa dessa substrat, inte så kallade naturvårdshuggningar. Brand har genom åren påverkat skogen öster om Värmderåsen
på ett positivt sätt. I de äldsta träden hittas minst tre invallningar från
gamla skogsbränder. På denna brandstubbe som vittnar om eldens
framfart växer ett par arter som är helt knutna till gammalt kol på
tjärvedstallstubbar: Kolflarnlav och vågig flarnlav. Foto: B. Oldh.
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Kommentar från ArtDatanken
Artur Larsson, skogsansvarig på ArtDatabanken skickade följande
allmängiltiga synpunkter i samband med att ärendet diskuterades:
”Jag har förstått att vissa menar att denna typen av tallskogar är
’störningsgynnade’ och därför kan man hugga i dem, och att det rent
utav skulle vara gynnsamt. Under vissa betingelser kan jag visst tänka
mig att utföra naturvårdande skötsel, men i övrigt anser jag detta vara
ett falskt argument av bland annat följande skäl:
1. Vid en naturlig störning förs inte veden bort. Enstaka undantag kan
ske vid extremt hårda bränder, men normalt skapas stora mängder
död ved vid sådana händelser. Även om man bara tar ut levande
virke blir effekten den att man minskar mängden död ved imorgon,
det är ju råvaran till den döda veden man tar ut. Detta är enkel
matematik, antingen gör man virke/massa av tillväxten, eller död
ved. Någon har alltså fått för sig att det är bättre att göra dasspapper
än död ved av naturskogen.
2. Huggningar är ett dåligt substitut för naturlig störning, särskilt bränder. Förnalagret bränns inte bort, bränd ved och brandljud skapas
inte vid huggningar.
3. Det är en bedräglig tolkning av de jämställda målen att man skulle
få bedriva skogsbruk i våra värdekärnor. Tvärtom visar miljömålsanalyserna att värdekärnor måste skyddas och andra skogar restaureras för att återfå sina naturvärden.
4. Det är en uttalad rekommendation i utkastet till skötselstrategi som
nu finns ute att värdekärnor ska lämnas orörda eller ges naturvårdande skötsel. Experiment bör i stället förläggas till utvecklingsmark eller skog med lägre naturvärden.
5. Skogsbruk i denna form av skogar hotar biologisk mångfald och
miljömålen. Det är direkt vilseledande att dra likhetstecken mellan
"störning" och "skogsbruk". Dessa skogstyper är först och främst
brandgynnade medan skogsbruk är att likställa vid en exploaterande
verksamhet.”
Artlista för Östra Värmderåsen
Summa 54 rödlistade /signalarter, till stor del tallarter.
Skogen är mycket variationsrik med både gran, tall och blandskog
med inslag av asp och sälg. En av de artrikaste man kan tänka sig i
dessa trakter. Den remsa med skog som ligger mellan Östra Värmder26

åsen och Värmderåsen är ej inventerad, men består av en gammal tallskog som självklart också måste sparas för att binda ihop objekten.
Resten norrut hygge (där den lilla hänsyn som en gång togs naturligtvis
blåste omkull då höjden öppnades för de förhärskande vindarna).
Omgivande skogar vid Värmderåsen borde restaureras för gynna mångfalden.
Närhet finns till Ejhedsområdet (Sveaskog Ekopark) och Trollmossberget (reservat) i Rättviks kommun plus flera andra tallreservat i närheten. En utmärkt region för ELP (ekologisk landskapsplanering). Flera
insektsinventeringar under många år har lyft fram denna region (Länsstyrelsearbeten av Lars Wikars t ex Åtgärder för att gynna den hotade
vedskalbaggen raggbock i fyra utvalda landskap i Dalarna 2012, och
Insekter på brandfält i Dalarna och dess gränstrakter 1990-2008 från
2009, samt Olof Hedgrens rapport 2012 med namnet Vedinsekter på
död tall och brandfält i Dalarna 2011, en inventering av ÅGP-arter på
nydöd tall, äldre tallved och bränd skog.).

Smalfotad taggsvamp (EN) – en av tallnaturskogens allra sällsyntaste
taggsvampsarter.
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Tabell 1.Rödlistade arter, signalarter och några i övrigt naturvårdsintressanta arter funna inom Östra Värmderåsen av ett flertal meddelare. Förekomsterna är ofta mycket individrika och spridda i området.

Art

Kategori

Förekomst

Smalfotad
taggsvamp
Gräddporing
Lunglavsknapp
Rotfingersvamp
Blanksvart spiklav
Blå taggsvamp
Blågrå svartspik
Collema furfuraceum
Dvärgbägarlav
Garnlav
Knärot
Kolflarnlav
Lavskrika
Lunglav
Motaggsvamp
Nordtagging
Orange taggsvamp
Reliktbock
Skrovellav
Skrovlig taggsvamp
Stjärntagging
Svart taggsvamp
Tallticka
Tretåig hackspett
Ullticka
Vedtrappmossa
Violettbandad
knäppare
Violettgrå tagellav

EN

Två fynd under tallågor

VU
VU
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Under tallåga

NT

Här och var på undertryckta
granar

28

På tallhögstubbar
På tallhögstubbar
På tallågor och tallhögstubbar
Rikligt förekommande
Flera förekomster
På många brandstubbar
Observerad
Riklig på sälg och asp
På gamla tallågor
Flera fynd
Spår
På gamla sälgar
Flera fynd
I granskogen
Flera fynd
Spår i granskogen
Granlågor
På gamla tallågor

Vågig flarnlav
Blomkålsvamp
Bårdlav
Diskvaxskivling
Dropptaggsvamp
Flagellkvastmossa
Grovticka
Korallblylav
Korallfingersvamp
Kortskaftad ärgspik
Liten spiklav
Luddlav
Rödgul
trumpetsvamp
Silkesporing
Skinnlav
Skuggblåslav
Stuplav
Trädbasdynlav
Vedflamlav
Vedskivlav
Vitgrynig nållav
Agathidium arcticum
Atrecus pilicornis
Blanksvart trämyra

Tjäder

NT
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

På flera brandstubbar

S
S
S
S
S
S
S
S

Under tallågor
På aspar
På stenblock i granskogen
På sälgar
På gammal gran
På tallved
På tallved

På gamla sälgar
Allmän
På flera tallågor
På gamla sälgar och aspar
På tallhögstubbar
På tallar
På gamla sälgar
I gransänkor

Mycelbagge, tidigare rödlistad
Kortvinge, naturskogsart,
rödlistad i Finland
Myra som lever i sälg och
klibbalar. Arten hyser ofta hotade
skalbaggar i sina bon. Mycket
ovanligt i dessa trakter.
Spelplats med minst 7 tuppar
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