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1

Inledning
1.1

Bakgrund

Föreliggande samrådsunderlag avser en planerad dubbel 40 kV (kilovolt) kraftledning som
ska ansluta till en befintlig luftledning i höjd med Kvarnberget/Nybrobäcken och därefter
ledas till en ny transformatorstation som är tänkt att byggas söder om Hammarstrands
tätort i Ragunda kommun, Jämtlands län (se Figur1.1 samt Figur 1.2).

Figur 1.1: Befintlig dubbel 40 kV luftledning (röd heldragen linje) och ny transformatorstation (grönblå rektangel, ej skalenlig).
E.ON Energidistribution AB (hädanefter E.ON Energidistribution) äger en transformatorstation med beteckningen M71, vilken är belägen i anslutning till Hammarforsens kraftverk
i Hammarstrand, Ragunda kommun, Jämtlands län. Denna station har konstaterats vara
placerad på mark med bristande stabilitet. Även de 130 kV ledningar (med beteckningarna
L1 och L6, Hammarstrand – Bandsjö) som ansluter till den aktuella stationen har stora
brister i bärighet för delar av sträckorna.
Detta är några av de faktorer som lett till att E.ON Energidistribution tagit ett samlat grepp
om lednings- och stationssituationen mellan Timrå och Hammarstrand, samt Kälarne och
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Graninge i Västernorrlands och Jämtlands län. Vissa delar av de ombyggnationer som
E.ON Energidistribution beslutat om är redan utförda, medan andra delar kvarstår att
utreda för att senare kunna projekteras och byggas.
En del i detta komplex av om- och nybyggnationer är att anlägga en ny dubbel 40 kV
kraftledning som ska ansluta till befintlig ledning i höjd med Kvarnberget/Nybrobäcken
och därefter ledas till den nya transformatorstation som är tänkt att byggas söder om
Hammarstrands tätort. Avståndet mellan befintlig ledning och det planerade stationsläget
är cirka två kilometer fågelvägen. Den nya stationen byggs i samarbete med Svenska
kraftnät och är tänkt att placeras i anslutning till en av deras befintliga 220 kV ledningar.

Figur 1.2: Ungefärligt område (röd rektangel) inom vilket den planerade kraftledningen är
tänkt att anläggas. Namn på närliggande tätorter redovisas för att underlätta orientering i
kartan.
Inför ansökan om tillstånd för att få anlägga och driva den planerade 40 kV kraftledningen
genomförs ett så kallat undersökningssamråd, enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken
(1998:808, MB). Om länsstyrelsen därefter fattar beslut om att den planerade
verksamheten ska antas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP) kommer även ett så
kallat avgränsningssamråd att genomföras.
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E.ON Energidistribution genomförde ett undersökningssamråd avseende den planerade
kraftledningen med kommunen, länsstyrelsen, övriga myndigheter och de enskilda som
kunde antas bli särskilt berörda i början av 2019. Efter att detta samråd genomförts
upprättade E.ON Energidistribution en samrådsredogörelse vilken, tillsammans med en
hemställan om ett beslut avseende om den planerade kraftledningen kunde antas medföra
en betydande miljöpåverkan, skickades till Länsstyrelsen i Jämtlands län. Den 15 april
2019 fattade länsstyrelsen ett beslut om att den planerade kraftledningen inte kunde antas
medföra en betydande miljöpåverkan (2019-04-15, diarienummer 407-2474-19).
På grund av olika omständigheter har hela projektet blivit försenat, vilket innebär att det
vid tidpunkten för detta dokuments upprättande har gått drygt två år sedan det ursprungliga
samrådet genomfördes. Därutöver har läget för den nya transformatorstationen flyttats
cirka 800 meter norrut i förhållande till det läge som var aktuellt vid det ursprungliga
samrådet. Flytten av läget för transformatorstationen innebär att nya alternativ för
ledningssträckningar, vilka anpassats efter den nya stationsplaceringen, behöver tas fram.
Mot bakgrund av ovan beskrivna ändring av stationsplaceringen, samt för att säkerställa att
det samråd som genomförs inom ramen för tillståndsprocessen är korrekt utfört och att det
innehåller aktuell information från samtliga samrådsparter har E.ON Energidistribution
valt att genomföra ett nytt samråd avseende den planerade kraftledningen.
E.ON Energidistribution kommer även att beakta och i kommande samrådsredogörelse
redovisa de synpunkter som inkom i samband med det ursprungliga samrådet.

1.2

Avgränsning

Föreliggande samråd avser endast den planerade ledningen. Prövning av bygglov samt
eventuella övriga tillstånd avseende den nya transformatorstationen hanteras separat.
Den fortsatta statusen hos den befintliga luftledning till vilken den planerade ledningen ska
ansluta är under utredning. Eventuella åtgärder avseende den befintliga luftledningen
kommer att hanteras separat.
Även rivningen av ledningarna L1 och L6 Hammarstrand – Bandsjö. kommer att hanteras
som ett separat ärende. Detta då rivningen av dessa ledningar, utöver anläggandet av den
nu aktuella kraftledningen, även är beroende av andra ombyggnationer vilka kommer att
genomföras senare.

1.3

Tillstånd

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, så kallad nätkoncession för
linje. Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan
om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). Samrådsförfarandet och upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning sker i
enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen

sid 7/29

(2017:966). Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget och dels att i ett
tidigt skede i processen ge samtliga berörda parter, exempelvis myndigheter och
närboende, möjlighet till insyn och påverkan. För att få nyttja del av annans fastighet för
ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av rättigheter E.ON Energidistribution
tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt.

1.4

Samråd

Ett undersökningssamråd genomförs för att utreda om en verksamhet eller åtgärd kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Ett undersökningssamråd ska enligt miljöbalken
genomföras med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli
särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden. Med de enskilda som kan antas bli särskilt
berörda avses i de flesta fall närboende eller fastighetsägare.
Om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt
länsstyrelsens bedömning, ska ett avgränsningssamråd genomföras. Avgränsningssamrådet
omfattar även de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan
antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden.
Enligt 8 § punkt 8 i miljöbedömningsförordningen bedömer E.ON Energidistribution att en
betydande miljöpåverkan för verksamheten inte kan antas.
Samråd i föreliggande ärende kommer att ske genom att information om samrådet skickas
ut via e-post eller per post till berörda samrådsparter. Samrådsunderlaget kommer även att
finnas tillgängligt på E.ON Energidistributions hemsida (eon.se/regionnat). Under
samrådstiden har samtliga berörda parter möjlighet att inkomma med yttranden och
eventuella synpunkter på samrådsunderlaget.
Enligt 2 kap. 8 a § ellagen ska vid prövning av frågor om nätkoncession för linje ske
samråd enligt 6 kap. miljöbalken. För att undvika onödig dubbelhantering kommer därför
inte en särskild anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken att lämnas till
länsstyrelsen i samband med ansökan om koncession för elledningen. Följande åtgärder
inom nätkoncessionen bedöms härmed även omfattas av samrådet; kalavverkning av
ledningsgatan och ledningens dragning med tillhörande stolpplaceringar samt tillfälliga
vägar och materialupplag vid byggnation av ledningen.
När samrådstiden löpt ut kommer eventuella yttranden och synpunkter samt E.ON Energidistributions bemötande av dessa att sammanställas i en samrådsredogörelse som därefter
skickas till Länsstyrelsen i Jämtlands län. I detta skede kommer även en hemställan om
beslut avseende huruvida den planerade verksamheten kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan att upprättas och skickas till länsstyrelsen. Det beslut som fattas av
länsstyrelsen avseende den antagna miljöpåverkan kommer att ligga till grund för hur den
fortsatta processen med ansökan om koncession genomförs.
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2

Studerade alternativ

Som en del av utredningarna inför framtagandet av samrådsunderlaget har E.ON
Energidistribution undersökt olika alternativ för ledningssträckningar samt för tekniskt
utförande. I föreliggande ärende är avståndet mellan den befintliga luftledningen och den
planerade transformatorstationen endast cirka två kilometer, vilket innebär att det område
inom vilket den planerade ledningen kan anläggas är relativt litet.
I den utredning som genomförts för att undersöka olika alternativ avseende sträckning och
utformning för den nya ledningen har i huvudsak följande parametrar varit styrande:
•

Geografiska förutsättningar inom området samt terrängens beskaffenhet, främst med
avseende på förekomst och utbredning av land- och vattenområden, men även
höjdskillnader och lutning.

•

Geologiska och geotekniska förutsättningar.

•

Infrastruktur (exempelvis vägar, järnväg och kraftledningar).

•

Bebyggelse.

•

Förekommande intressen (exempelvis riksintressen, områdesskydd, naturreservat,
biotopskydd, forn- och kulturlämningar, strandskydd och rennäring).

•

Markanvändning (skogsbruk, jordbruk, bostäder, näringsverksamhet).

•

Praktisk byggbarhet, teknisk genomförbarhet samt längden hos den nya ledningen.

•

Fortsatt tillgänglighet och löpande driftsäkerhet när den nya ledningen väl är på plats.

2.1

Förordat huvudalternativ

Förordat huvudalternativ består av en ny dubbel 40 kV luftledning som anläggs i den
sträckning som redovisas i Figur 2.1.
Den dubbla 40 kV luftledning som utgör det förordade huvudalternativet är cirka 2,9
kilometer lång. Initialt löper ledningen i sydostlig riktning från befintlig ledning i vad som
tidigare varit en kraftledningsgata för en äldre luftledning som sedermera rivits. Den
numera rivna luftledningen förekommer på flygfoton från 1960–1975 och ledningsgatan
går fortfarande att se på aktuella flygfoton samt i terrängen.
Efter cirka 1 500 meter viker ledningen av mot nordost i cirka 800 meter och längs denna
sträcka löper den i huvudsak parallellt med en befintlig luftledning som tillhör lokalnätet.
Avslutningsvis löper ledningen cirka 600 meter i östlig riktning längs med befintlig väg
och befintlig lokalnätsledning innan den når den planerade transformatorstationen. På den
avslutande sträckan kan ledningen komma att gå antingen norr eller söder om den
befintliga vägen.
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Luftledningen planeras uppföras med separata ledningsstolpar, vilket innebär att den
dubbla ledningen hängs upp i parallellgående stolpar (se Figur 2.2 och Figur 2.3) där
stolparna mest troligt kommer att bestå av någon typ av träkonstruktion, som vanligtvis
uppförs med en höjd om 10–16 meter och där skogsgatans bredd blir drygt 40 meter. Den
dubbla luftledningen utgör reservmatning till sig själv, vilket innebär att det som regel
endast kommer att vara den ena av de två ledningarna som är i drift.
Ledningsstolparna placeras i mark och kan anläggas antingen med eller utan fundament.
Då fundament används består dessa i de flesta fall av betong. Markförhållandena vid de
enskilda stolpplaceringarna kommer att avgöra vilken typ av konstruktion som används
och utformningen av ledningsstolparna kommer att redovisas i den tillståndsansökan som
kommer att skickas in till Energimarknadsinspektionen.
För att möjliggöra anslutning till den planerade transformatorstationen kan hela eller delar
av den avslutande delen av ledningssträckningen längs Vikbäcken (vägen, ej vattendraget
med samma namn) komma att anläggas som markkabel. Beroende på var inom själva
stationsområdet som den planerade ledningen ska anslutas kan det även bli aktuellt att
anlägga markkabel runt om delar av själva stationsområdet.

Figur 2.1: Förordat huvudalternativ (röd heldragen linje) och ny transformatorstation
(grönblå rektangel, ej skalenlig).
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Figur 2.2: Principskiss över en dubbel 40 kV luftledning med tillhörande ledningsgata.

Figur 2.3: Ett exempel på den typ av ledning som utgör förordat huvudalternativ
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2.2

Alternativ sträckning för luftledning

En alternativ sträckning för luftledning (se Figur 2.4) har utretts men förordas inte då
ledningen blir betydligt längre (cirka 1 kilometer, eller drygt 30 % längre jämfört med
förordat huvudalternativ), vilket bland annat innebär mer omfattande markanspråk, större
materialåtgång, fler komplexa ledningsvinklar, högre kostnader, fler intressekonflikter
samt en totalt sett större påverkan.

Figur 2.4: Alternativ sträckning för luftledning (röd heldragen linje) och ny
transformatorstation (grönblå rektangel, ej skalenlig).

2.3

Alternativ sträckning med markkabel

En alternativ teknisk lösning i form av markkabel med tillhörande alternativ sträckning
(se Figur 2.5) har utretts men förordas inte då en markkabel bedöms vara en mindre
lämplig lösning än luftledning i föreliggande fall.
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Figur 2.5: Alternativ teknisk lösning och alternativ sträckning med markkabel (blå
streckad linje) och ny transformatorstation (grönblå rektangel, ej skalenlig).

2.4

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att den befintliga luftledningen inte ansluts till den planerade
transformatorstation söder om Hammarstrand, vilket får konsekvenser för elleveranserna
från Hammarstrand mot Kälarne, samt övergripande konsekvenser för tillförlitligheten och
redundansen hos elleveranserna i området.
Om koncession ej beviljas för den ansökta sträckningen måste E.ON Energidistribution
utreda alternativa sträckningar för ledningen och därefter ansöka om koncession på nytt.

2.5

Motiv till förordat alternativ

Förordat huvudalternativ utgör en sträckning som bedöms vara lämplig med hänsyn till
förekommande allmänna och enskilda intressen. Vidare bedömer E.ON Energidistribution,
så som nämnts tidigare, att förordat huvudalternativ inte kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. E.ON Energidistribution anser därmed att det ej föreligger skäl att i större
detalj utreda eller redovisa alternativa lokaliseringar eller utföranden för den planerade
ledningen.
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Om länsstyrelsen beslutar att förordat huvudalternativ ska antas innebära en betydande
miljöpåverkan, eller om information framkommer i samband med samrådet som gör att det
är motiverat, kommer E.ON Energidistribution att utreda och därefter mer utförligt
redovisa alternativa sträckningar och utföranden i miljökonsekvensbeskrivningen.

3

Beskrivning av berörda intressen

Förekommande intressen längs planerad ledningssträckning (förordat huvudalternativ
enligt ovan) har identifierats via kartstudier samt via inventering i fält (naturvärdes- och
fågelinventering). Digitala data har hämtats från bland annat Ragunda kommun,
länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Naturvårdsverket, VISS
(Vatteninformationssystem Sverige), Lantmäteriet och Artportalen.

3.1

Landskapsbild

Landskapet inom den planerade ledningens närområde utgörs till största delen av skogsoch jordbruksmark, där skogen består av produktionsskog av varierande ålder och där
jordbruksmarken består av odlings- och betesmark. Landskapsbilden kan därmed i viss
mån förväntas variera kontinuerligt beroende på åldern på produktionsskogen inom olika
delområden samt på hur, när, var och i vilken omfattning avverkningar genomförs.
Ett antal mindre vattendrag, Skyltbäcken med de tillhörande biflödena Sandbäcken och
Måckelmyrbäcken, rinner genom området. Terrängen är överlag relativt kuperad med
flertalet förekommande höjder, framför allt i de västra och södra delarna av den planerade
ledningens närområde. I de norra och östra delarna av området är terrängen flackare.
Landskapsbilden inom den planerade ledningens närområde påverkas även av det nätverk
av större och mindre vägar och skogsbilvägar vilka genomkorsar området, samt av de
befintliga luftledningar tillhörande lokal-, region- och stamnätet som förekommer inom
området.

3.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

3.2.1 Markanvändning
Marken inom den planerade ledningens närområde används främst för produktionsskog
och jordbruk. Övrig markanvändning består framför allt av tomtmark, större och mindre
vägar med tillhörande vägområden, samt av kraftledningar med tillhörande ledningsgator.
Det finns inga kända förorenade eller misstänkt förorenade områden inom den planerade
ledningens närområde. Det finns inte heller några indikationer på att det vid något tillfälle
ska ha bedrivits sådan verksamhet som kan förväntas ge upphov till föroreningar inom den
planerade ledningens närområde.
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3.2.2 Bebyggelse
Ragunda kommun är Jämtlands befolkningsmässigt minsta kommun, med cirka 5 200
invånare. Området kring Hammarstrand är glesbebyggt, totalt sett bor där cirka 1 000
invånare, majoriteten av bebyggelsen ligger norr om den planerade ledningens närområde.
Bebyggelsen inom den planerade ledningens närområde utgörs i huvudsak av ett tiotal
enskilda bostadshus med olika tillhörande komplementbyggnader. Avståndet från förordat
huvudalternativ till närmsta bostadshus är cirka 140 meter. Avståndet till övriga bostadshus
som förekommer inom området överstiger i samtliga fall 250 meter.
3.2.3 Planer
Översiktsplanen för Ragunda kommun upprättades 1991 och utgör fortfarande stommen i
kommunens planering. År 2006 reviderades planen och ytterligare en revidering pågår vid
tidpunkten för detta dokuments upprättande. Den planerade ledningens närområde omfattas
inte av några antagna detaljplaner och inte heller av något pågående detaljplanearbete.

3.3

Rennäring

Det finns inga samebyar som har sina renbetesfjäll (åretruntmarker) inom Ragunda kommun, däremot är samtliga skogsområden inom kommunen angivna som sådana områden
som periodvis kan komma att användas för vinterbete (främst under perioden oktober till
april). Den planerade ledningen ligger inom område som nyttjas av Raedtievaerie och
Jinjevaerie samebyar.
Det finns inga områden, i anslutning till eller i närheten av, förordat huvudalternativ som
har utpekats som riksintressen eller kärnområden för rennäringen. Det närmst liggande
området som utgör riksintresse och kärnområde ligger öster om Indalsälven, cirka
två kilometer nordost om förordat huvudalternativ (se Bilaga 2). Det finns inte heller några
utpekade samlingsområden, flyttleder eller trivselland i närheten av förordat
huvudalternativ.
Mot bakgrund av detta, samt med beaktande av närheten till Hammarstrands tätort och de
relativt stora områden med sammanhängande jordbruksmark som förekommer inom
området, är det sannolikt så att det aldrig, eller i alla fall mycket sällan finns renar inom
den planerade ledningens närområde.

3.4

Natur- och vattenmiljö

3.4.1 Naturmiljö
Naturmiljön inom den planerade ledningens närområde består till största delen av skogsoch jordbruksmark, vilket innebär att den generellt sett kan förväntas ha relativt låga
naturvärden. Det finns inga skyddade eller särskilt värdefulla naturområden såsom
riksintressen för naturvård, Natura 2000-områden eller naturreservat inom den planerade

sid 15/29

ledningens närområde. Avståndet från förordat huvudalternativ till sådana områden
överstiger i samtliga fall tre kilometer.
Generellt biotopskydd gäller inom sådana områden som används som åker, äng eller betesmark (jordbruksmark) för bland annat alléer, källor med omgivande våtmark, odlingsrösen,
pilevallar, småvatten, våtmarker, stenmurar samt åkerholmar. Områden som omfattas av
det generella biotopskyddet kan förekomma inom de delar av den planerade ledningens
närområde som utgörs av jordbruksmark.
Söder om förordat huvudalternativ ligger ett cirka 0,57 hektar stort barrskogsområde som
utgör en nyckelbiotop (N 329–2015). En stor del av detta område (uppskattningsvis cirka
50 %) ser dock ut att ha avverkats relativt nyligen. Avståndet till det som återstår av
nyckelbiotopen och det förordade huvudalternativet är cirka 200 meter.
En naturvärdesinventering enligt SIS standard (SS199000:2014, Naturvärdesinventering
avseende biologisk mångfald) utfördes under 2019 för den ledningssträckning som
utgjorde förordat huvudalternativ i det ursprungliga samråd som genomfördes i början av
2019 (se Bilaga 3). Även om den sträckning som i föreliggande samråd utgör förordat
huvudalternativ delvis avviker från den som omfattades av den tidigare utförda
naturvärdesinventeringen kan denna ändå anses ha fortsatt relevans.
Naturvärdesinventeringen visade att de högsta naturvärdena utgörs av blötare skogspartier
och vattendrag. I stort sett all produktiv skogsmark inom det inventerade området är
kraftigt påverkad av skogsbruk och har generellt sett låga naturvärden.
3.4.2 Vattenmiljö
Det finns inga vattenskyddsområden och inte heller några andra skyddade vattenområden
inom den planerade ledningens närområde. Det närmast liggande vattenskyddsområdet är
beläget omedelbart norr om Hammarforsens kraftverk, drygt tre kilometer från förordat
huvudalternativ (se Bilaga 2).
Inom den planerade ledningens närområde förekommer tre mindre vattendrag
(Skyltbäcken, Sandbäcken och Måckelmyrbäcken). Dessa vattendrag förekommer inte i
VISS, vilket innebär att deras ekologiska och kemiska status är oklar. Då vattendragen
passerar genom områden som nyttjas för skogs- och jordbruk kan de förväntas vara utsatta
för viss påverkan från dessa verksamheter.
Runt sjöar och vattendrag råder i de flesta fall ett generellt strandskydd inom 100 meter
från vattnet. I de fall då förordat huvudalternativ löper i närheten av vattendrag kommer
behovet av att ansöka om strandskyddsdispens att utredas i varje enskilt fall.

sid 16/29

3.5

Känsliga eller hotade arter

Förekomsten av känsliga eller hotade arter i den planerade ledningens närområde har
kontrollerats med hjälp av Artportalen samt i samband med utförd naturvärdesinventering.
Då informationen på Artportalen i stor utsträckning härrör från observationer gjorda av
privatpersoner bör underlaget ses som indikerande snarare än att anses vara helt
fullständigt.
Att informationen på Artportalen i huvudsak registreras av privatpersoner innebär även att
antalet observationer kan vara beroende av befolkningstätheten inom det aktuella området.
Flest observationer kan förväntas göras i anslutning till platser och områden där många
människor vistas, till exempel utsiktsplatser, fågeltorn eller vandringsleder. Merparten av
observationerna på Artportalen är inte verifierade genom exempelvis bilder eller
beskrivningar. Många observationer är även relativt gamla och det kan således inte
uteslutas att de är inaktuella.
I Tabell 1 presenteras de arter som enligt Artportalen observerats inom den planerade
ledningens närområde. De är listade enligt påträffad art, rödlistekategori (NT, VU eller
EN), antal observationer på berörd plats, årtal då observationerna skedde samt inom vilket
område observationerna gjordes.
Tabell 1: De arter som enligt Artportalen observerats inom den planerade ledningens
närområde
Rödlistekategori

Antal
observationer

Årtal för
observationer

Fyndplats

Talltita

NT

1

2006

Råssåkersberget

Duvhök

NT

1

2006

Skyltbäckrån

Tretåig hackspett

NT

1

2006

Skyltbäckrån

Talltita

NT

2

2007

Skyltbäckrån

Björktrast

NT

1

2006

Skyltbäckrån

Art

3.6

Kulturmiljö

Förordat huvudalternativ korsar en väg klassad som en övrig kulturhistorisk lämning
(Ragunda 123:1). Det finns inga andra kända fornlämningar eller kulturhistoriska
lämningar inom den planerade ledningens närområde. Det kan dock inte uteslutas att det
kan förekomma ännu oupptäckta lämningar i anslutning till, eller i närheten av området.
Delar av förordat huvudalternativ, cirka 200 meter, ligger inom område som omfattas av
riksintresse för kulturmiljövården. Området som utgör riksintresse har en bredd som
varierar från cirka 2 till cirka 8 kilometer och omfattar mark på båda sidor av Indalsälven,
inklusive hela Hammarstrands tätort, längs en sträcka om cirka 35 kilometer (se Bilaga 2).
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3.7

Friluftsliv

Förordat huvudalternativ berör inga riksintressen för det rörliga friluftslivet. Den planerade
ledningen ligger inte heller i närheten av några särskilt utpekade friluftsområden eller
vandringsleder.
Det är rimligt att anta att delar av den planerade ledningens närområde, i alla fall periodvis,
nyttjas för olika slags aktiviteter som jakt, svamp- och bärplockning, vandring med mera.
Den produktionsskog som dominerar markanvändningen inom den planerade ledningens
närområde bedöms dock inte ha några särskilt höga upplevelse- eller rekreationsvärden.

3.8

Infrastruktur

Förordat huvudalternativ berör inga riksintressen för infrastruktur. Inom den planerade
ledningens närområde förekommer ett antal större och mindre grusvägar samt befintliga
luftledningar tillhörande lokal-, region- och stamnätet.

3.9

Elektromagnetiska fält

Elektriska och magnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, transporteras och förbrukas.
Kring en kraftledning för växelström finns både ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är
spänningsskillnaden mellan faslinorna och marken som ger upphov till det elektriska fältet
medan strömmen i ledningen ger upphov till det magnetiska fältet. Elektriska och
magnetiska fält finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och
härstammar bland annat från elapparater och kraftledningar.
Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Fältet i marknivå är starkast där faslinorna
hänger som lägst. Det elektriska fältet avtar med avståndet till ledningen. Vegetation och
byggnader skärmar av fältet från luftledningar vilket innebär att endast låga elektriska fält
uppstår inomhus även om huset står nära en kraftledning. Med anledning av detta bedöms
inte de elektriska fälten från kraftledningar nämnvärt påverka de miljöer där människor
stadigvarande vistas, såsom bostäder, skolor, arbetsplatser etcetera och därmed inte heller
människors hälsa.
Magnetiska fält mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar
med storleken på strömmen. Även spänningsnivån och hur faslinorna hänger i förhållande
till varandra påverkar magnetfältets styrka. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet från ledningen. Magnetfält avskärmas inte av byggnader och kan således påverka
miljöer där människor vistas och därmed även människors hälsa.
Magnetfält och hälsoeffekter
De myndigheter som ansvarar för hälsofrågor kopplat till magnetfält är Arbetsmiljöverket,
Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten.
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Myndigheterna mäter, utvärderar forskning samt tar fram råd, rekommendationer och
föreskrifter avseende magnetfält.
Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som påvisar ett
samband mellan exponering av magnetiska fält och negativa hälsoeffekter. Med bakgrund i
detta har svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden eller skyddsavstånd
för allmänhetens exponering för magnetfält.
Ansvariga myndigheter rekommenderar dock en viss försiktighet vid samhällsplanering
och exploatering genom att, såtillvida detta kan göras till rimliga kostnader:
•

sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas

•

undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor och förskolor nära elanläggningar
som ger förhöjda magnetfält

•

sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i
hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer

I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält och hälsorisker”, som kan läsas eller
laddas ned på t.ex. www.stralsakerhetsmyndigheten.se, finns mer information.
E.ON Energidistributions magnetfältspolicy
E.ON Energidistribution för en öppen och saklig dialog om magnetiska fält och eventuella
risker. E.ON Energidistribution följer kontinuerligt pågående forskning inom området och
strävar efter en kunskapshöjning beträffande magnetiska fält. E.ON Energidistribution
beaktar berörda myndigheters rekommendation och miljöbalkens regler om försiktighet
och tar människors oro på allvar. E.ON Energidistribution mäter, beräknar och redovisar
vid behov magnetfältsnivåer kring våra anläggningar.
Magnetfält från aktuell ledning
I figur 3.1 redovisas schablonvärden för magnetfältens förväntade styrka och utbredning
för ledningar med de olika nivåer av spänning och strömstyrka som normalt sett
förekommer inom det svenska elnätet. Schablonvärdena har hämtats från rapporten
Magnetfält och hälsorisker som publicerats av Arbetsmiljöverket, Boverket,
Elsäkerhetsverket, (dåvarande) Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.
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Figur 3.1: Schablonvärden för magnetfält från luftledningar med olika spänning och
strömstyrka.
Av schablonvärdena framgår att magnetfältets styrka, för en 40 kV luftledning, understiger
0,4 µT på ett avstånd om cirka 10–15 meter från ledningens mittpunkt (vilket ungefär
motsvarar utbredningen av den trädfria skogsgata som omger ledningen). På ett avstånd
om 100 meter från ledningens mittpunkt är magnetfältets styrka cirka 0,01 µT, vilket
motsvarar ungefär en tiondel av det genomsnittliga magnetfältet i bostäder belägna i
storstäder och ungefär en femtedel av det genomsnittliga magnetfältet i bostäder belägna i
mindre tätorter.

3.10

Kumulativa effekter

Förordat huvudalternativ ligger inte i närheten av några ledningar eller andra anläggningar
eller installationer som kan förväntas ge upphov till några kumulativa effekter.
Eftersom det som regel endast kommer att vara den ena av de två ledningarna som är i drift
uppstår inga kumulativa effekter hos förordat huvudalternativ.
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4

Konsekvensbedömning

I samrådsunderlaget görs en konsekvensbedömning utifrån det alternativ avseende
utformning, utförande och sträckning som angetts som förordat huvudalternativ. Utifrån
vad som framkommer vid samrådet kan justeringar avseende till exempel ledningens
lokalisering eller tekniska utförande komma att ske varefter även konsekvenserna kan
förändras.
I den ansökan som upprättas ingår en miljökonsekvensbeskrivning vars detaljeringsgrad
och utförande beror av den förväntade miljöpåverkan från den ansökta verksamheten eller
åtgärden.

4.1

Landskapsbild

En luftledning medför i stort sett alltid en viss, ofrånkomlig påverkan på landskapsbilden.
Konsekvenserna för landskapsbilden kan dock variera en hel del, beroende på hur landskapet ser ut. I ett öppet och flackt landskap, där ledningen till exempel löper genom jordbruksmark, kommer den att vara mer synlig än i kuperad skogsmark, där ledningen ofta
helt eller delvis döljs av skogen och terrängen. I områden där ledningen löper längs med
befintlig infrastruktur såsom vägar eller andra kraftledningar kommer påverkan på
landskapsbilden generellt sett att vara lägre. Detta då vägar och annan infrastruktur i sig
själva medför påverkan på landskapsbilden.
Den planerade ledningen löper i huvudsak genom skogsmark bestående av produktionsskog och påverkan på landskapsbilden kommer i viss mån att variera beroende av trädens
höjd samt på hur stora höjdskillnaderna inom området är. Avverkning av skog i områden i
omedelbar anslutning till den planerade ledningen kan få den att, i alla fall under en tid,
framträda tydligare. Detta ska dock sättas i relation till den, vanligtvis betydligt större,
påverkan på landskapsbilden som själva avverkningen av skogen medför.
Merparten av den planerade ledningen, med undantag för den delsträcka som löper längs
med befintlig väg, kan förväntas vara dold från omgivningen av den omkringliggande
skogen. Ledningen kommer sannolikt endast att vara synlig för de personer som passerar
den vid färd på de vägar och skogsbilvägar som korsar ledningssträckningen, samt även för
de personer som rör sig i skogen i omedelbar anslutning till ledningen eller den tillhörande
skogsgatan.
En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra sådana
konsekvenser för landskapsbilden att de kan anses utgöra en olägenhet. En viss påverkan är
ofrånkomlig, men denna minimeras genom att ledningen går igenom ett skogbevuxet
område samt genom att den delvis löper parallellt med befintlig infrastruktur.
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4.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

4.2.1 Markanvändning
En luftledning enligt förordat huvudalternativ bedöms inte medföra någon betydande påverkan på markanvändningen. Delar av det område som tas i anspråk av ledningen och den
tillhörande ledningsgatan har även tidigare varit ledningsgata och tycks fortfarande vara
delvis öppet och fritt från produktionsskog. Dock innebär uppförandet av en ny ledning att
det område som omfattas av ledningsgatan inte kan nyttjas för virkesproduktion under den
tid då ledningen är i drift, vilken innebär en viss inskränkning av markanvändningen.
Genom att bygga delar av ledningen i en tidigare ledningsgata minimeras dock påverkan
på den brukade skogsmarken.
En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ medför en viss påverkan med
avseende på markanvändningen. Det kommer ofrånkomligen att föreligga vissa
restriktioner avseende markanvändningen inom det område som tas i anspråk för ledningen
och den tillhörande ledningsgatan under den tid då ledningen är i drift. Påverkan bedöms
dock ej vara så omfattande att den kan anses utgöra en betydande olägenhet.
4.2.2 Bebyggelse
Den planerade ledningen bedöms inte medföra några betydande konsekvenser för befintlig
eller planerad bebyggelse. Mot bakgrund av detta kommer intresset bebyggelse inte att
redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.
4.2.3 Planer
Den planerade ledningen bedöms inte medföra några betydande konsekvenser, varken för
befintliga eller för nya planer. Sannolikheten för att det område som tas i anspråk av
ledningen och den tillhörande ledningsgatan kommer att bli föremål för detaljplanering
bedöms som liten. Mot bakgrund av detta kommer intresset planer inte att redovisas i
kommande miljökonsekvensbeskrivning.

4.3

Rennäring

Då det sannolikt är så att det aldrig, eller i alla fall mycket sällan, förekommer renar inom
det område som berörs av förordat huvudalternativ bedöms den planerade ledningen ej
medföra några betydande eller negativa konsekvenser för rennäringen. Mot bakgrund av
detta kommer intresset rennäring inte att redovisas i kommande
miljökonsekvensbeskrivning.
Berörda samebyar ingår i samrådskretsen och ges därmed möjlighet att inkomma med
eventuella synpunkter på den planerade ledningen. Om det vid samrådet framkommer
sådan information som tyder på att förordat huvudalternativ kan förväntas medföra
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betydande eller negativa konsekvenser för rennäringen kommer intresset att redovisas i
kommande miljökonsekvensbeskrivning.

4.4

Natur- och vattenmiljö

4.4.1 Naturmiljö
Det faktum att området till största delen består av brukad produktionsskog gör att antalet
arter kan förväntas vara litet och att det även saknas nödvändiga förutsättningar för många
skyddsvärda arter, vilka ofta kräver en längre kontinuitet och en mer ostörd omgivning, att
etablera sig.
Den planerade ledningen bedöms inte medföra några betydande konsekvenser för
naturmiljön eller för de naturvärdesobjekt som påträffades vid naturvärdesinventeringen.
Upprättandet och upprätthållandet av en ledningsgata kommer sannolikt att ha en överlag
positiv effekt på biodiversiteten i området.
4.4.2 Biologisk mångfald i kraftledningsgator
Under de senaste decennierna har andelen hävdad och betad jordbruksmark minskat. Detta
beror till stor del på att jordbruket har intensifierats, men även på att vissa marker inte
längre brukas och har vuxit igen med skog. Habitaten för en mängd växter och därmed
även insekter anpassade till det gamla kulturlandskapet har till följd av detta trängts undan.
Skogsbruket har även det blivit mer storskaligt och även där har den biologiska
mångfalden minskat. Ytterligare ett hot är urbaniseringen, vilken medfört att andelen mark
som täcks av bebyggelse och hårdgjorda ytor ökar.
Det man på senare år har sett är att arter som tidigare endast funnits i hävdad och betad
mark har upptäckts i bland annat ledningsgator och man kan vid inventeringar se att
ledningsgator ofta har en högre biologisk mångfald än angränsande biotoper. Anledningen
till mångfalden bedöms vara att miljöerna systematiskt hålls öppna från igenväxande skog
vilket medger att solinstrålningen mot markskiktet ökar och att det skapas brynmiljöer. I
den homogena planterade skogen skapas ett öppet stråk som ger variation i området och
kan fungera som en spridningskorridor för till exempel fjärilar och dess värdväxter. Det
finns även flera fågelarter som gynnas av den öppna ledningsgatan.
Som en av Sveriges största ledningsägare har E.ON möjlighet att bidra till att den
biologiska mångfalden gynnas och bolaget arbetar aktivt med frågan i flera avseenden.
Bland annat har E.ON i samverkan med länsstyrelsen i Jönköping tagit fram en manual för
skötsel och underhåll av befintliga kraftledningsgator. I manualen, som är tänkt att fungera
som ett stöd för E.ON och de entreprenörer som bolaget anlitar, redovisas generella
skötselråd för olika typer av biotoper som kan förekomma längs ledningsgatorna.
Skötselråden syftar till att gynna den biologiska mångfalden i kraftledningsgatorna.
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E.ON underhållsröjer sina ledningsgator med ett intervall av cirka 8–10 år, med syfte att
förhindra att träd och vegetation ska växa sig så hög att de kan skada ledningar. Inför alla
underhållsåtgärder som potentiellt kan medföra att naturmiljön väsentligen kan komma att
ändras, genomför E.ON alltid ett så kallat 12:6-samråd med berörd länsstyrelse, i syfte att
säkerställa att nödvändiga miljöhänsyn tas.
Underhållandet av ledningsgatorna bidrar potentiellt till att gynna den biologiska
mångfalden genom att öppnare stråk ofta skapas, solinstrålningen i markskiktet ökas, nya
livsmiljöer skapas etcetera. Vidare kan exempelvis. kvarlämnandet av högstubbar och död
ved i samband med avverkning och röjning ytterligare bidra till att den biologiska
mångfalden gynnas. Även markstörningar som skapas vid byggnation av ledningar och vid
inspektion och underhåll av ledningar kan vara positivt för den biologiska mångfalden, då
de potentiellt bidrar till att nya livsmiljöer skapas. I synnerhet har det visat sig i sandiga
och torra biotoper.
Det är viktigt att understryka att E.ON normalt inte äger marken där kraftledningarna
etableras och bibehålls, utan detta nyttjande regleras vanligen genom servitutsavtal eller
ledningsrätt med berörda fastighetsägare. Alla åtgärder för att gynna den biologiska
mångfalden, utöver vad som regleras inom ramen för servitutsavtal eller ledningsrätt,
måste därför genomföras i samråd med berörda fastighetsägare. Alla åtgärder måste även
ske med beaktande av gällande skogsvårdslagstiftning.
4.4.3 Vattenmiljö
På de platser där ledningen passerar vattendrag kommer erforderliga försiktighetsmått att
vidtas. Dessa försiktighetsmått gäller framförallt placeringen av de individuella ledningsstolparna vilka så långt möjligt kommer att placeras så att de inte påverkar vattendragen
eller de områden som ligger i omedelbar anslutning till dessa. I de fall då arbeten skall
utföras i närheten av vattendrag kommer behovet av att ansöka om strandskyddsdispens att
utredas i varje enskilt fall.
En viss lokal påverkan kan förväntas uppstå på de platser där upprättandet av en skogsoch ledningsgata förändrar vegetationen i anslutning till vattendragen. Detta då
skuggningen av vattendragen minskar. Denna effekt bedöms vara som störst i samband
med upprättandet av skogs- och ledningsgatan samt omedelbart efter den underhållsröjning
som utförs ungefär vart åttonde till vart tionde år.
Under den tid som förflyter mellan underhållsröjningarna kommer olika former av
växtlighet att ha möjlighet att etablera sig i och i anslutning till vattendragen varefter
skuggningen av dessa kommer att variera kontinuerligt. Att vattendragen inte endast omges
av brukad produktionsskog kan förväntas öka biodiversiteten avseende såväl djurliv som
växtlighet i och omkring dessa. Konsekvenserna för vattendragen bedöms därmed som
helhet bli ringa.
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En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra några betydande
eller negativa konsekvenser för vattenmiljön. Upprättandet och upprätthållandet av en
ledningsgata kommer sannolikt att ha en överlag positiv effekt på biodiversiteten i och
omkring vattendragen.

4.5

Känsliga eller hotade arter

Inga av de observationer som registrerats inom den planerade ledningens närområde har
gjorts inom eller i nära anslutning till det område som berörs av förordat huvudalternativ.
Då det område som omger förordat huvudalternativ i huvudsak består av produktionsskog
kan det antas att de förekommande naturvärdena är relativt låga. Det kan dock inte helt
uteslutas att en eller flera känsliga eller hotade arter regelmässigt eller sporadiskt
förekommer inom det område som berörs av den planerade ledningen och dess tillhörande
ledningsgata. Om så är fallet gäller det dock sannolikt arter som regelmässigt rör sig över
stora ytor, till exempel fåglar eller större däggdjur.
En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra några betydande
eller negativa konsekvenser för känsliga eller hotade arter.

4.6

Kulturmiljö

En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra några betydande
eller negativa konsekvenser för riksintresset och inte heller för den kulturhistoriska
lämning (färdvägen, Ragunda 123:1) som är tänkt att korsas av ledningen. För att undvika
påverkan på färdvägen kommer stolparnas placering att anpassas så att erforderliga avstånd
till vägen erhålls.
Om en sedan tidigare ej känd forn- eller kulturlämning påträffas i samband med utförande
av arbeten i terrängen kommer arbetet att avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.

4.7

Friluftsliv

En luftledning kan uppfattas som störande för naturupplevelsen men den kan även medföra
en del positiva effekter såsom att naturen kring ledningen blir mer lättillgänglig för
allmänheten. I områden där det förekommer jakt är det inte ovanligt att jakttorn placeras i
kanten av ledningsgatan då den öppna terrängen möjliggör fri sikt och fritt skottfält. Den
planerade ledningen förväntas inte medföra några begränsningar av möjligheterna att
bedriva eller ägna sig åt friluftsliv, motion, rekreation eller andra liknande aktiviteter.
En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra några betydande
eller negativa konsekvenser för friluftslivet. Mot bakgrund av detta kommer intresset
friluftsliv inte att redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

sid 25/29

4.8

Infrastruktur

En beviljad koncession enligt förordat huvudalternativ bedöms ej medföra några betydande
eller negativa konsekvenser för befintlig infrastruktur inom området. Mot bakgrund av
detta kommer intresset infrastruktur inte att redovisas i kommande
miljökonsekvensbeskrivning. Vid beslut om stolparnas placering samt vid arbeten med
anläggande av ledningen kommer erforderliga avstånd och försiktighetsmått att vidtas.

4.9

Elektromagnetiska fält

E.ON Energidistribution bedömer att effekterna av elektromagnetiska fält från förordat
huvudalternativ är obetydliga och att det därmed inte föreligger skäl för att utreda dessa
ytterligare i en kommande miljökonsekvensbeskrivning. Detta då avstånden från förordat
huvudalternativ till närliggande bostadshus är relativt stort.

4.10

Kumulativa effekter

E.ON Energidistribution bedömer att eventuella kumulativa effekter som hör samman med
förordat huvudalternativ är obetydliga och att det därmed inte föreligger skäl för att utreda
dessa ytterligare i en kommande miljökonsekvensbeskrivning.
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5

Preliminär utformning av MKB

För verksamheter som inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan behöver endast
en så kallad liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En liten MKB ska enligt 6 kap. 47
§ miljöbalken innehålla de upplysningar som behövs för att det ska vara möjligt att bedöma
verksamhetens eller åtgärdens väsentliga miljöeffekter samt en samrådsredogörelse.
Bestämmelsen ska läsas tillsammans med 6 kap. 2 § miljöbalken som anger vad
miljöeffekter är.
Det är inte närmare preciserat i lagtext vad en liten miljökonsekvensbeskrivning ska
innehålla. Verksamhetsutövaren är därför friare att anpassa underlaget utifrån vilka
miljöeffekter som den planerade verksamheten förväntas medföra. I föreliggande ärende
kommer E.ON Energidistribution att anpassa miljökonsekvensbeskrivningen utifrån vad
som framkommit vid de utredningar som utförts i samband med framtagandet av
samrådsunderlaget samt utifrån den information och de synpunkter som framkommer vid
samrådet.

5.1

Preliminär disposition av kommande MKB

1

Inledning

1.1

Bakgrund

1.2

E.ON Energidistribution AB

2

Tillstånd och tillåtlighet

2.1

Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

2.2

Nätkoncession för linje

2.3

Rättigheter och övriga tillstånd

2.4

De allmänna hänsynsreglerna

3

Beskrivning av förordat huvudalternativ

3.1

Lokalisering och omfattning

3.2

Teknisk beskrivning

3.3

Utformning

3.4

Anläggande och försiktighetsåtgärder

3.5

Drift och underhåll

4

Beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning avseende
huvudalternativet

4.1

Bedömningsgrunder

sid 27/29

4.2

Landskapsbild

4.3

Markanvändning

4.4

Natur- och vattenmiljö

4.5

Känsliga eller hotade arter

4.6

Kulturmiljö

4.7

Elektromagnetiska fält

4.8

Kumulativa effekter

5

Samlad bedömning

6

Referenser

sid 28/29

6

Referenser
•

Artportalen
https://www.artportalen.se/

•

Lantmäteriet, Min karta
https://minkarta.lantmateriet.se/

•

Ledningskollen
https://www.ledningskollen.se/

•

Länsstyrelsen, EBH-kartan
https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c

•

Länsstyrelsen, Geodatakatalogen
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/

•

Naturvårdsverket, Skyddad Natur
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

•

Ragunda kommun
https://www.ragunda.se/

•

Riksantikvarieämbetet, Fornsök
https://app.raa.se/open/fornsok/

•

Sametinget
https://www.sametinget.se/

•

Skogsstyrelsen, Skogens Pärlor
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

•

Vatteninformationssystem Sverige
https://viss.lansstyrelsen.se/

sid 29/29

Bilaga 1 - Översiktskarta
Vindbrukskollen

$

0

2

4

8

12

16

km

Bilaga 2 - Intressekarta
Vindbrukskollen

$

0

2

4

8

12

16

km

Bilaga 3 - Naturvärdesinventering
JULI 2019
EON ENERGIDISTRIBUTION

FÅGEL- OCH
NATURVÄRDESINVENTERING,
HAMMARSTRAND, RAGUNDA
KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN

ADRESS

COWI AB
Skärgårdsgatan 1
Box 12076
402 41 Göteborg

TEL

010 850 10 00

FAX

010 850 10 10

WWW

JULI 2019
EON ENERGIDISTRIBUTION

FÅGEL- OCH
NATURVÄRDESINVENTERING,
HAMMARSTRAND, RAGUNDA
KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN

PROJEKTNR.

A114686

DOKUMENTNR.

A114686-4-02-INV-001

VERSION

01

UTGIVNINGSDATUM

2019-07-10

UTARBETAD

Erik Heyman

GRANSKAD

Daniel Rasmusson

GODKÄND

Daniel Rasmusson

cowi.se

FÅGEL- OCH NATURVÄRDESINVENTERING HAMMARSTRAND

INNEHÅLL
1

Sammanfattning

7

2

Bakgrund och syfte

8

3
3.1
3.2

Metodik
Naturvärdesinventering
Fågelinventering

10
10
10

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Resultat
Allmän beskrivning av inventeringsområdet
Tidigare fynd
Naturvärdesobjekt
Biotopskyddsobjekt
Fågelinventering

12
12
12
13
24
27

5

Samlad bedömning och diskussion

29

6

Referenser

30

7

Kontaktuppgifter

31

FÅGEL- OCH NATURVÄRDESINVENTERING HAMMARSTRAND

1

Sammanfattning

Föreliggande fågel- och naturvärdesinventering har tagits fram av COWI AB i Göteborg på
uppdrag av EON Energidistribution. Uppdragets syfte var att inventera och beskriva fågelfauna
och naturvärden längs planerade ytor för två nya luftledningar, en ny markkabel och två föreslagna ytor för placering av en ny transformatorstation söder om Hammarstrand i Ragunda kommun, Jämtlands län.
Fågelinventeringen viktigaste fynd var en spelplats för tjäder mitt i den planerade ledningsdragningen mot Kvarnberget. Tjäder är listad i EU:s fågeldirektiv bilaga 1. Cirka tio tjädrar sågs vid
spelplatsen, varav minst fyra spelande tuppar. Skogsmiljön vid spelplatsen utgjordes av yngre
barrblandskog nära en hyggeskant.
Övriga skyddsvärda fågelarter som observerades var ett par spelande orrtuppar nära luftledningen mot Kaststensberget och ett flertal kungsfåglar längs båda luftledningsdragningarna.
Orre är liksom tjäder listad i EU:s fågeldirektiv bilaga 1 och kungsfågel är rödlistad i hotkategori VU men är mycket allmänt förekommande.
Naturvärdesinventeringen visade att de högsta naturvärdena utgörs av blötare skogspartier och
vattendrag. I stort sett all produktiv skogsmark inom det inventerade området är kraftigt påverkad av skogsbruk och har generellt låga naturvärden.
Objekt som omfattas av generellt biotopskydd finns i form av två alléer längs vägen där markkabeln ska läggas. Dessa kommer troligen inte påverkas av de aktuella ledningarna, men om så
är fallet krävs dispens, vilket söks hos Länsstyrelsen.
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2

Bakgrund och syfte

Det aktuella området är beläget inom samt söder om Hammarstrands tätort i Ragunda kommun,
Jämtlands län. Inventeringsområdet utgörs av sträckningarna för två planerade luftledningar på
vardera ca tre kilometer, en planerad markkabel på ca fem kilometer samt två alternativa platser
för anläggande av en ny transformatorstation. Avgränsningen för utredningsområden för luftledningar och markkabel visas i figur 1 och avgränsningen för utredningsområden för transformatorstationer visas i figur 2.
Uppdraget innebär framtagandet av en fågelinventering och en naturvärdesinventering som syftar till att utgöra underlag för MKB till koncessionsansökan enligt ellagen för respektive ledning. Fågelinventeringen omfattar inventering av samtliga häckande fågelarter längs sträckningarna för luftledningar och markkabel. Naturvärdesinventeringen innefattar översiktlig beskrivning av området och naturvärdesinventering enligt Svensk standard SS 199000:2014 med naturvärdesklassning av objekt med positiv betydelse för bevarande av biologisk mångfald.

Figur 1. Utredningsområden för luftledningar och markkabel visas med röd linje.
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Figur 2. Utredningsområden för transformatorstationer visas med gul streckad linje.
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3

Metodik

3.1

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventeringen på fältnivå utfördes i enlighet med ”Naturvärdesinventering avseende
biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning SS
199000:2014” (SIS, 2014).
Detaljeringsgraden för naturvärdesinventeringen var "medel" vilket innebär att naturvärdesobjekt som ska naturvärdesklassas och beskrivas ska ha en yta av minst 0,1 ha, eller utgöras av ett
linjeformat objekt med en längd av minst 50 meter och en bredd av minst 0,5 meter.
Naturvärdesinventeringen genomfördes den 4–5 juni 2019. Vid inventeringen genomströvades
det aktuella inventeringsområdet, samtidigt som noteringar gjordes om vegetationens ålder och
artsammansättning i träd-, busk- och fältskikt, naturvärdeselement (till exempel stående och liggande död ved, naturvärdesintressanta träd och terrängformationer) samt eventuella observationer av naturvärdesintressanta arter, skyddsvärda träd och livsmiljöer för skyddsvärda arter.
Bedömningen av naturvärdesklass gjordes utifrån vägledningen i SS 199000:2014 (SIS, 2014)
med utgångspunkt i de noteringar och bilder som insamlats vid de ovan beskrivna fältinventeringarna. Inventeringsinsatsen inriktades i första hand på områden som misstänktes hysa höga
naturvärden såsom bergbranter, vattendrag eller ytor som pekats ut i Skogsstyrelsens inventeringar. Områden som inte bedömdes sannolika att hysa höga naturvärden, till exempel åkrar, homogen produktionsskog eller tättbebyggt område, inventerades endast översiktligt.

3.2

Fågelinventering

Fågelinventeringar utfördes den 24 april 2019 (nattinventering), 25 april 2019 (punkt/linjetaxering) samt 5 juni 2019 (punkt/linjetaxering). Nattinventeringen gjordes, enligt etablerad metodik
(Blank, 2010), som en punktinventering. Åtta inventeringspunkter lades ut för att täcka in hela
det aktuella området. Inventeringen inleddes vid solens nedgång och vid varje punkt gjordes en
fem minuters punkträkning av alla hörda och sedda fåglar.
Punkt- och linjetaxering genomfördes enligt metodiken i Naturvårdsverkets handbok för inventering av skyddsvärda fågelarter (Blank, 2010). Det är en etablerad metodik för att inventera
häckande fåglar och genomförs genom att man långsamt vandrar längs en på förhand utlagd rutt
genom området och noterar samtliga fåglar som hörs eller syns. Inventeringen ger en kvalitativ
skattning av vilka fågelarter som förekommer inom det aktuella området. Med detta menas att
metoden i första hand ger en skattning av vilka arter som förekommer men ej deras exakta antal.
Punkt- och linjetaxeringen gjordes under tidiga morgnar, med start inom 30 minuter från solens
uppgång. En mobiltelefon med GPS användes för navigering och uppmätning av den vandrade
sträckan. Efter varje vandrad kilometer gjordes ett stopp för en så kallad punkttaxering, vilket
innebär att man stannar och gör en fem minuters inventering innan rutten återupptas. Syftet med
stoppen är att öka sannolikheten att observera mer svårupptäckta arter, samt att inventeraren ska
få lite rast och vila. De flesta observationer görs vid den här typen av inventeringar genom att
arter identifieras utifrån sång och andra läten. Rutten bestod i att följa de planerade sträckningarna för markkabel och luftledningar.
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Inventeringarna utfördes av Erik Heyman (Fil mag Biologi, Fil Dr Tillämpad miljövetenskap),
biolog på COWI AB i Göteborg. Erik Heyman har mer än 15 års erfarenhet av fågelinventeringar och övrigt biologiskt fältarbete.
Källor som användes för att få fram förhandsinformation om potentiella naturvärdesobjekt var
GIS-databaser och rapporter från Länsstyrelsen i Jämtlands län, Skogsstyrelsen, Artdatabanken
och Jordbruksverket.
Tabell 1. Naturvärdesklasser enligt SS 199000:2014.
Naturvärdesklass

Förtydligande

1 - högsta naturvärde

Varje område har särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå.

2 - högt naturvärde

Varje område har särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.

3 - påtagligt naturvärde

Varje enskilt område behöver inte ha betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå.
Det är ändå av särskild betydelse att den totala arean och den
ekologiska kvaliteten av dessa områden bibehålls.

4 - visst naturvärde

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det
är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls
eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Klass 4 är ett tillval till naturvärdesinventering
som i normalfallet inte används.
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Resultat

4.1

Allmän beskrivning av inventeringsområdet

Det inventerade området är i sin helhet präglat av skogsbruk, luftledningar, infrastruktur och bebyggelse. Trots detta finns vissa naturvärden, som till största delen är knutna till områdets vattendrag, blöta skogspartier och fågelfauna.
De högsta naturvärdena finns längs den planerade luftledningen mot Kvarnberget. Där finns en
tjäderspelplats, ett höjdparti med äldre tallskog samt flera mindre vattendrag med naturvärden.
Naturmiljön längs denna sträcka är dock som helhet starkt präglad av skogsbruk. Sträckningen
följer en före detta ledningsgata, som numera är knappt märkbar i terrängen. Den syns främst
genom ett högre inslag av lövträd än omgivande skog.
Ledningssträckningen mot Kaststensberget har som helhet inga höga naturvärden. De främsta
värdena längs denna sträcka finns i anslutning till passagen över Indalsälven, med vissa naturvärden knutna till älvens stränder och ett sumpskogsområde.
Längs den planerade markkabeln finns endast några mindre naturvärdesintressanta objekt.
Dessa utgörs av två små vattendrag. I tillägg finns två biotopskyddade alléer. Kabeln följer befintliga vägar och går till största delen genom bebyggt område med lågt naturvärde.
De två föreslagna områdena för transformatorstationer bedömdes inte hysa några särskilda naturvärden. Det norra området är helt präglat av skogsbruk, där större delen utgörs av lite äldre
tall- och granskog och en mindre del av ungskog. Kungsfågel (rödlistad VU) hördes i området.
Trots att den är rödlistad är den en mycket allmänt förekommande art. Det södra området utgörs
av produktionsskog med tall och gran samt ett mindre myrområde med klena tallar.

4.2

Tidigare fynd

En sökning gjordes i april 2019 i observationsdatabasen Artportalen (www.artportalen.se). Sökningen omfattade de aktuella sträckningarna för luftledning och markkabel plus en buffert på
300 meter i varje riktning. I tillägg till de offentligt tillgängliga uppgifterna beställdes ett utdrag
på skyddsklassade uppgifter från Artportalen. Dessa uppgifter fås genom ett särskilt avtal och är
inte avsedda för offentlig publicering. Samtliga artfynd de senaste 30 åren inkluderades i sökningarna. De flesta fynden gäller fåglar, av sekretesskäl publiceras de inte i denna rapport. De
skyddsklassade var inte av sådan betydelse att de föranleder åtgärder i det aktuella projektet.
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4.3

Naturvärdesobjekt

Totalt identifierades nio naturvärdesobjekt inom det inventerade området. Dessa beskrivs nedan
och visas på flygfoto i figur 3–5. Naturvärdesobjekten redovisas i två GIS-skikt, ett för polygoner och ett för linjeobjekt.

Figur 3. Flygfoto med markerade naturvärdesobjekt längs luftledning mot Kvarnberget. Orange
objekt har naturvärdesklass 3, röda objekt har naturvärdesklass 2.

Figur 4. Flygfoto med markerade naturvärdesobjekt längs luftledning mot Kaststensberget.
Orange objekt har naturvärdesklass 3.
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Figur 5. Flygfoto med markerade naturvärdesobjekt längs markkabel söder om Hammarstrand.
Orange objekt har naturvärdesklass 3.
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ID: NV_01
Namn: Sumpskog nära Indalsälven
Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Naturtyp: Skog och träd
Biotop: Alskog
Tidigare inventeringar: Skogsstyrelsen 1998
Naturvårdsarter: Beskrivning: Flerskiktad lövdominerad blandskog. Gråal, björk, sälg, gran och asp är dominerande träd- och buskarter. Flera öppna vattenytor finns, vattensamlingarna bedömdes som potentiella leklokaler för groddjur. Naturvärdesklass 3 motiveras av visst biotopvärde, genom hög
andel lövträd och inslag av öppna vattenytor, och visst artvärde genom att erbjuda potentiell
livsmiljö för fridlysta groddjur.

Figur 6. Bilden tagen norrut.
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ID: NV_02
Namn: Indalsälvens strand
Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Naturtyp: Limnisk strand
Biotop: Relativt opåverkad strand mot större vattendrag
Tidigare inventeringar: Inga tidigare inventeringar är kända.
Naturvårdsarter: Beskrivning: Längs älven växer ung lövskog som domineras av glasbjörk, asp och gråal.
Strandzonen längs Indalsälven har ett påtagligt biotopvärde i form av relativt opåverkad strand
mot större vattendrag, vilket motiverar naturvärdesklass 3.

Figur 7. Bilden tagen söderut.
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ID: NV_03
Namn: Skyltbäcken nedre delen
Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Naturtyp: Vattendrag
Biotop: Mindre vattendrag
Tidigare inventeringar: Inga tidigare inventeringar är kända.
Naturvårdsarter: Beskrivning: Bäckens bredd är cirka en meter. Den är delvis omgrävd (rätad) där den går genom jordbruksmark. Naturvärdesklass 3 motiveras av att bäcken har påtagligt biotopvärde genom att den till största delen är opåverkad och erbjuder livsmiljö för ett flertal arter samt bidrar
till variation i skogs- och jordbrukslandskapet.

Figur 8. Bilden tagen söderut där bäcken går över jordbruksmark.
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ID: NV_04
Namn: Måckelmyrbäcken
Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Naturtyp: Vattendrag
Biotop: Mindre vattendrag
Tidigare inventeringar: Inga tidigare inventeringar är kända.
Naturvårdsarter: Beskrivning: Vattendragets bredd är cirka en meter. Bitvis hög strömhastighet. Naturvärdesklass 3 motiveras av att bäcken har påtagligt biotopvärde genom att den erbjuder livsmiljö för
ett flertal arter och bidrar till variation i det relativt homogena skogslandskapet.

Figur 9. Bilden tagen söderut.
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ID: NV_05
Namn: Skyltbäcken övre delen
Naturvärdesklass: 2 – högt naturvärde
Naturtyp: Vattendrag
Biotop: Mindre vattendrag
Tidigare inventeringar: Inga tidigare inventeringar är kända.
Naturvårdsarter: Fisk (troligen mindre individer av öring)
Beskrivning: Bäcken är delvis uppdämd med flera större lugnflytande partier. Bäcken är fiskförande, insektsätande småfisk (troligen öring) observerades vid inventeringen. Naturvärdesklass
2 motiveras av att bäcken har visst artvärde genom att vara fiskförande samt har påtagligt biotopvärde genom att den erbjuder livsmiljö för ett flertal arter och bidrar till variation i skogsoch jordbrukslandskapet.

Figur 10. Stor öppen vattenyta väster om skogsvägen. Bilden tagen västerut, mot Kvarnberget.
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ID: NV_06
Namn: Tjäderspelplats norr om Råssåkerberget
Naturvärdesklass: 2 – högt naturvärde
Naturtyp: Skog och träd
Biotop: Tallskog
Tidigare inventeringar: Inga tidigare inventeringar är kända.
Naturvårdsarter: Tjäder. Spel med minst fyra tuppar och fem hönor observerades 2019-04-25
Beskrivning: Ung blandskog med tall, gran och björk i den före detta kraftledningsgatan. Precis
söder om spelplatsen finns ett stort hygge. Förutom tjäderspelplatsen bedömdes detta skogsparti
inte hysa några större naturvärden. Naturvärdesklass 2 motiveras av påtagligt artvärde och visst
biotopvärde genom förekomsten av tjäderspelplats.

Figur 11. Tjäderspelplatsen fotograferad västerut. Stillbild från videoupptagning av tjäderspel
2019-04-25 kl. 07.20.
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ID: NV_07
Namn: Vikbäcken
Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Naturtyp: Vattendrag
Biotop: Mindre vattendrag
Tidigare inventeringar: Inga tidigare inventeringar är kända.
Naturvårdsarter: Beskrivning: Bäckens bredd är cirka en meter och strömhastigheten är relativt hög. Naturvärdesklass 3 motiveras av att bäcken har påtagligt biotopvärde genom att den erbjuder livsmiljö
för ett flertal arter och bidrar till variation i skogs- och jordbrukslandskapet.

Figur 12. Vikbäcken nedströms vägen.
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ID: NV_08
Namn: Kånkbäcken
Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Naturtyp: Vattendrag
Biotop: Mindre vattendrag
Tidigare inventeringar: Inga tidigare inventeringar är kända.
Naturvårdsarter: Beskrivning: Bäckens bredd är cirka en meter. Den är delvis omgrävd (rätad) där den går genom jordbruksmark. Naturvärdesklass 3 motiveras av att bäcken har påtagligt biotopvärde genom att den erbjuder livsmiljö för ett flertal arter och bidrar till variation i skogs- och jordbrukslandskapet.

Figur 13. Bäcken på västra sidan av vägen, där den går i kanten mellan skog och jordbruksmark.
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ID: NV_09
Namn: Tallskog på Råssåkerberget
Naturvärdesklass: 3 – påtagligt naturvärde
Naturtyp: Skog och träd
Biotop: Tallskog
Tidigare inventeringar: Inga tidigare inventeringar är kända.
Naturvårdsarter: Beskrivning: Äldre tallskog med klena tallar och blockterräng. Impediment som markerats som
naturhänsyn av Norrskog. Naturvärdesklass 3 motiveras av påtagligt biotopvärde genom äldre
tallskog som inte bär spår av skogsbruksåtgärder och har viss förekomst av död ved.

Figur 14. Tallskogen fotograferad norrut, den gamla kraftledningsgatan i bakgrunden.
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4.4

Biotopskyddsobjekt

Två objekt som omfattas av generellt biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kap 11 § hittades. Dessa
visas på flygfoto i figur 15–16.

Figur 15. Flygfoto med markerat biotopskyddsobjekt BS_01 (gulstreckad linje)

Figur 16. Flygfoto med markerat biotopskyddsobjekt BS_02 (gulstreckad linje)
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ID: BS_01
Objektstyp: Allé
Beskrivning: Allé på västra sidan Centralgatan (väg 323). Allén utgörs av 24 träd av tall. Tallarna har diameter i brösthöjd på mellan 40–60 cm. De två träd som står närmast vägen står
cirka 8 meter från vägkanten.

Figur 17. Allén fotograferad västerut.
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ID: BS_02
Objektstyp: Allé
Beskrivning: Allé på västra sidan Idrottsvägen, vid infarten till vandrarhemmet. Utgörs av
tjugo träd av tall. Tallarna har diameter i brösthöjd på 30–60 cm. De två träd som står närmast
Idrottsvägen står cirka 10 meter från Idrottsvägens kant.

Figur 18. Allén fotograferad västerut.
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4.5

Fågelinventering

Fågelinventeringen utfördes vid tre tillfällen i april och maj 2019. Kvälls/nattinventeringen gjordes 2019-04-24 och kombinerad punkt- och linjetaxering genomfördes 2019-04-25 och 201906-05. Vid fågelinventeringarna noterades totalt 28 arter. De tre mest frekvent observerade arterna var rödhake, taltrast och rödvingetrast. Samtliga observerade arter visas i tabell 2.
Det viktigaste fyndet utgjordes av en spelplats för tjäder. Spelplatsen var mitt i den planerade
dragningen för luftledningen mot Kvarnberget. Fyra tuppar och fem hönor observerades. Eventuellt fanns fler fåglar på platsen som skrämdes iväg innan de observerades. Tjäderspelplatsen är
beskriven ovan som naturvärdesobjekt NV_06 och är markerad i figur 3. Spelplatsen utgjordes
av ung, talldominerad barrblandskog nära en hyggeskant.
Orrspel med minst två tuppar som spelade uppe i träd observerades norr om kraftledningsgatan
längs luftledningen mot Kaststensberget. Spelplatsen är markerad i figur 19 och utgjordes av
grandominerad produktionsskog.
Kungsfågel (rödlistad VU) noterades med sång på flera platser inom det inventerade området.
Inga rovfåglar eller ugglor observerades vid någon av inventeringarna.

Figur 19. Orrspelplatsen väster om ledningen mot Kaststensberget markerad med röd stjärna.
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Tabell 2. Samtliga obsererade fågelarter vid de tre inventeringarna. 2019-04-24 var
nattinventering, de två följande var punkt/linjetaxering.
Art

2019-04-24

2019-04-25

2019-06-05

Blåmes

X

X

Bofink

X

X

Buskskvätta

X

Dubbeltrast

X

Enkelbeckasin

X

Fiskmås

X

Gransångare

X

Gråsiska

X

Grönsiska

X

Grönsångare

X

Gärdsmyg

X

X

Järnsparv

X

X

Korp

X

X

X

X

Kråka

X

Kungsfågel

X

Lövsångare
Morkulla

X

X
X

Orre

X

Ringduva

X

X

Fågeldir. Bil 1

Rödhake

X

X

X

Rödvingetrast

X

X

X

X

X

Talgoxe
Talltita

Tjäder

X
X

X

X

X

X

Trädgårdssångare
Trädpiplärka

Rödlistad VU

X

Nötskrika

Taltrast

Skyddsvärde

X
X

X

Fågeldir. Bil 1
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Samlad bedömning och diskussion

Spelplatsen för tjäder bedömdes som det mest skyddsvärda området längs de planerade ledningssträckningarna. Tjäder är upptagen i EU:s fågeldirektiv bilaga 1, där arter som har ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses finns upptagna. I samband med
en exploatering ställs krav på åtgärder för ekologisk kontinuitet, konsekvensmildrande åtgärder
eller kompensation, samt eventuell dispensansökan från artskyddsförordningen i det fall populationen bedöms påverkas.
Tjäder är inte rödlistad och är allmänt förekommande i den norra delen av Sverige. Jakt på tjäder är tillåten vissa delar av året. Arten har en stabil population på cirka 350 000 par (Skogsstyrelsen, 2019). Populationen i Jämtlands län uppskattas till 70 000 par (Ottosson m.fl. 2012).
Skogsstyrelsen har utarbetat vägledning för hänsyn till skyddsvärda fågelarter som kan påverkas
av skogsbruksåtgärder. För tjäder rekommenderas att inga avverkningar görs på kända spelplatser. Vidare föreslås en skyddszon på 500 meter runt kända spelplatser, där inga avverkningar
ska göras under perioden 1 april-15 juni (Skogsstyrelsen, 2019). En lämplig skyddsåtgärd i det
aktuella projektet är att ledningen förläggs något söder om den gamla ledningsgatan, ut på hygget minst 50 meter söder om den gamla ledningsgatan (spelplatsen). Inga arbeten bör göras
inom 500 meter från spelplatsen under perioden 1 april till 15 juni.
Orrspel noterades i form av två solitärt spelande tuppar i träd, norr om ledningsgatan mot Kaststensberget. Orre är, liksom tjäder, upptagen i EU:s fågeldirektiv bilaga 1. Arten är inte rödlistad och är allmänt förekommande i Sverige. Jakt på orre är tillåten vissa delar av året. Den
svenska populationen uppskattas till 180 000 par och populationen i Jämtlands län uppskattas
till 25 000 par (Ottosson m.fl. 2012).
Större orrspelplatser (>10 tuppar) föranleder i allmänhet skyddsåtgärder för skogsbruk och
andra verksamheter. Solitärt spelande tuppar är dock vanligt i brukad skog, så kallad produktionsskog. Det aktuella området bedömdes inte vara av sådan betydelse för orrspel att skyddsåtgärder är motiverade. En generell hänsyn rekommenderas ändå. Lämplig tidsrestriktion är att
inga avverkningar i området görs under perioden 1 april till 31 maj, vilket är huvudsaklig speloch häckningsperiod (Skogsstyrelsen, 2016).
Kungsfågel noterades med sång på flera platser inom det aktuella området. Detta är inte förvånande då området till stora delar utgörs av lämpligt habitat för kungsfågel. Kungsfågel är rödlistad i kategorin VU – sårbar (ArtDatabanken, 2015). Arten är rödlistad till följd av sin negativa populationsutveckling men är allmänt förekommande i Sverige. Cirka tre miljoner par
häckar i Sverige, vilket gör den till den fjärde vanligaste fågelarten. Populationen i Jämtlands
län uppskattas till 200 000 par (Ottosson m.fl. 2012). Förekomsten av kungsfågel bedöms inte
föranleda några särskilda skyddsåtgärder.
Naturvärdesobjekten som hittades inom utredningsområdet utgjordes till stor del av mindre
vattendrag. Vid arbeten i anslutning till vattendragen bör skyddsåtgärder vidtas som förhindrar
påverkan på vattenmiljön och den närliggande busk- och trädvegetationen. Den mest värdefulla
vattenmiljön inom utredningsområdet bedömdes utgöras av den övre delen av Skyltbäcken
(NV_05). En ledningsdragning som undviker detta område genom en förläggning något söder
om den befintliga ledningsgatan vore fördelaktigt ur naturmiljösynpunkt.
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