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Sumpskogar 
Källa  SVS Mellannorrland 
 
Sumpskog innefattar all trädbärande blöt mark där träden- i moget stadium- har en medelhöjd på 
minst 3 m och trädens krontäckningsgrad är minst 30% 
Sådana trädbestånd räknas till sumpskog även på fuktig mark om fuktighetsälskande-hydrofila- arter 
täcker minst hälften av befintligt fält eller bottenskikt. Med fuktighetsälskande arter i bottenskiktet 
avses främst sk sumpmossorna, dvs vitmossor, björnmossor etc 
Sumpskogarna indelas efter hydrologiks typ, Huvudtyperna är myrskog, fuktskog och strandskog 
Sumpskogar har översiktligt inventerats av Skogssvårdstyrelsen på all skogsmark oavsett 
markägarekategori. 
 
Hydrologiska typer från sumpskogsinventering på skog alla markägare inom Ånge kommun 
 
Hydrologisk typ   Antal objekt        Totalareal 
Fuktskog 861 st  8 444 ha 
Kärrskog  274 st  2 205 ha 
Mosseskog   3 st   11 ha 
Myrskog   640 st   5 038 ha 
Översilningsskog  171st  1 820 ha 
Övrig fuktskog  15 st   126 ha 
Strandskog  10 st  43 ha 
Strandskog vid sjö  3 st   12 ha 
Strandskog vid vattendrag  6 st   63 ha 
Summa  1984 st      17 762 ha 
 
 
Sumpskogar trädslagsfördelning från sumpskogsinventering på skog alla markägare inom Ånge 
kommun 
Inventeringen består av både flygbildtolkning och del fältbesök 
 
Trädslag     Antal objekt  Totalareal 
Ädel lövskog dominerar   2 st   3 ha 
Al och glasbjörk dominerar > 70%  15 st    90 ha 
Barrskog, blandat eller ospecificerat dominerar  720 st   5762 ha 
Blandskog av löv och barr  11 120 st   11 265 ha 
Blandskog med stort alinslag    3 st    48 ha 
Gran dominerar    10 st   50 ha 
Kalmark  1 st    2 ha 
Lövskog, blandat eller ospecificerat dominerar  98 st  480 ha 
Tall dominerar   15 st  74 ha 
Summa   1 984 st     17 774 ha 
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Kartan ger en översiktlig bild av mängden sumpskog (mörka områden) enligt Skogsvårdsstyrelsens 
inventering. För mera detaljerade kartor över Ånge kommun se Skogsvårdsstyrelsens hemsida: 
www.svo.se, välj "Skogens pärlor" och "Sumpskog". För detaljkunskaper kontakta Skogsvårdstyrelsens 
lokalkontor i Ånge. Observera att inventeringen bygger på flygbildtolkningar samt vissa fältbesök. 
 

 
 


