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1 Inledning
Om projektet
E.ON Elnät Sverige AB planerar att söka tillstånd att uppföra en ny 130 kV kraftledning för att ansluta
den planerade vindkraftparken Salsjön till kraftledningsnätet i Sollefteå kommun. Kraftledningen ska
överföra den el som vindkraftparken producerar. En inventering av befintliga naturvärden längs den
planerade kraftledningsgatan har gjorts som en del i planeringen av projektet.
Den nya kraftledningen planeras mellan den planerade vindkraftparken Salsjön som är belägen sydväst
om Näsåker och den befintliga transformatorstationen vid Betåsen i Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Den planerade ledningen blir mellan 15 kilometer och 22 kilometer lång. Inventeringsområdets delar visas översiktligt i figur 1.
Naturvärdesinventeringen omfattar samtliga

Naturvärde

naturmiljöer i inventeringsområdet. Fältbesök

Med naturvärde avses i den här rapporten
betydelse för biologisk mångfald.

gjordes mellan den 12:e och 15:e oktober 2015.
Resultat av fältbesök och annan kunskapssammanställning presenteras i denna rapport.

Syfte med naturvärdesinventeringen
Syftet med naturvärdesinventeringen är att lokalisera och redovisa värdefulla naturmiljöer inom det
inventeringsområde som är aktuellt för projektet.

Metodik
Inventeringen har gjorts enligt svensk standard SS 199000:2014. Inventeringen gjordes med ambitionsnivån NVI på fältnivå medel. Det innebär att inventeringen har varit så nogrann så att alla naturvärdesobjekt större än 0,1 ha har kunnat identifieras.
Naturvärdet har bedömts i tre naturvärdesklasser (1, 2 och 3) samt lågt naturvärde.
•• Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde – störst positiv betydelse för biologisk mångfald
•• Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde – stor positiv betydelse för biologisk mångfald
•• Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald
•• Lågt naturvärde – ingen eller ringa positiv betydelse för biologisk mångfald
Inventeringsområdet (figur 1) omfattar 100 meter bred korridor längs den planerade ledningsvägen som
delvis sträcker sig längs befintlig kraftledningsgata. Området besöktes i fält den 12-14 oktober 2015.
Väderförhållandena vid fältbesöken var soligt med frost och dimma på morgonen. Bedömningarna
grundar sig på slutsatser från fältbesöket och annan tillgänglig kunskap om området. Kunskap om området har inhämtats från Skogsdataportalen, Våtmarksinventeringen, länsstyrelsen i Västernorrlands
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län samt Artportalen. När det gäller vattendrag har ingen inventering av fisk eller bottenfauna genomförts varför artvärdet för samtliga vattendrag som bedömts ha ett högt eller mycket högt naturvärde
utgör en preliminär bedömning.
För samtliga naturvärdesobjekt har även en bedömning av om naturmiljön utgör en Natura 2000-naturtyp utförts. Bedömingen har baserats på riktlinjerna i Naturvårdsverkets vägledningar för de naturtyper och arter som ingår i EU:s naturvårdsdirektiv och som förekommer i Sverige. För en översiktlig beskrivning av dessa naturtyper och ingående karaktärs- och typiska arter hänvisas till Naturvårdsverket

1

hemsida (www.naturvardsverket.se) samt publikationen Svenska naturtyper i det Europeiska nätverket
Natura 2000 (Naturvårdsverket 1997).
En analys av vilka av de arter som omfattas av Artskyddsförordningen (Bilaga 1 och 2) som finns i
området kring planerad kraftledning har gjorts. Analysen omfattar dels de arter som faktiskt påträffats i inventeringsområdet och dels de arter som kan förväntas förekomma där. Förutom de arter som
observerades i samband med fältbesöket har uppgifter från Artportalen använts. Antaganden om
troliga eller möjliga artförekomster grundar sig på om det för respektive art finns lämpliga livsmiljöer
i det aktuella området och om arten förekommer i det omgivande landskapet. När det gäller fåglar
har endast de arter som markerats med B i Artskyddsförordningen samt de fåglar som är upptagna
på den nationella rödlistan tagits med i analysen. Detta är i linje med Naturvårdsverkets handbok för
Artskyddsförordningen.
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1 Översiktskarta med planerad kraftledning
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2 Naturmiljö och naturvärde
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I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av inventeringsområdets naturmiljöer och naturvärde.

Översiktlig beskrivning
Det inventerade området sträcker sig till största del längs en befintlig kraftledningsgata i ett skogsdominerat landskap med inslag av jordbruksmark samt korsar Fjällsjöälven vid två punkter. Det finns
inslag av mindre våtmarker i form av öppna fattigkär med inslag av öppna vattenytor samt trädbeklädda myrar. Flertalet mindre vattendrag slingrar sig genom landskapet och korsar dels den befintliga
samt den nya planerade kraftledningsgatan. Majoriteten av vattendragen har fått behålla sin naturliga
hydrologiska struktur utan synliga tecken på negativ påverkan i form av dikning eller anslutande diken.
Inom inventeringsområdet ligger även viss bebyggelse, främst kring Fjällsjöälven. Naturvärdena inom
inventeringsområdet är främst knutna till mindre naturskogsområden som sparats vid tidigare avverkning, samtliga vattendrag som korsar inventeringsområdet samt enstaka våtmarker.

Skog
Skogen längs den planerade kraftledningen är präglad av det moderna skogsbruket med många kalavverkade ytor samt bestånd med unga till medelålders planterade barrskogar. Mitt i produktionsskogen
finns kvarlämnade ytor med naturskog i form av äldre flerskiktade granskogar, barrblandskogar med
gamla överståndstallar samt rena tallbestånd med spår efter tidigare plockhuggning. Marken varierar
från frisk till fuktig i dessa skogsbestånd och täcks vanligtvis av vitmossor och blåbärsris med fläckvis
förekomst av en lågörtsflora. Förekomsten av naturvärdeselement i naturskogarna i form av gamla
träd och död ved varierar från sparsam till stor. I flera av dessa skogar har rödlistade arter av lavar och
vedsvampar påträffats.

Våtmarker
Våtmarkerna som finns inom det inventerade området är relativt små och samtliga av typen fattigkärr
med en matta av vitmossor och starr-arter som är typiska för denna typ av våtmarker. Enstaka myrar
har inslag av öppet vatten i form av vattenfyllda strängar eller mindre tjärnar och delar av myrarna är
trädbeklädda. Vissa myrar har diken i anslutning vilket kan ha stört myrarnas naturliga hydrologi, dessa
myrar har ofta ett inslag av yngre barrträd som troligen kommit upp efter att dikning skett vilket har lett
till att våtmarkerna delvis har avvattnats. Majoriteten av påträffade myrområden har dock en intakt
hydrologi. Samtliga våtmarker som finns inom inventeringsområdet bedöms hålla som lägst påtagliga
naturvärden då denna naturtyp generellt utgör viktiga livsmiljöer för fågelfaunan. De våtmarker som be-
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2 Inom inventeringsområdet finns nyupptagna hyggen (öv), mindre områden med naturskog (nv), våtmarker (öh) och jordbruksmark (nh).

döms hålla höga naturvärden är större sammanhängande våtmarksområden med inslag av gamla träd
samt död ved, naturvärdeselement som är viktiga för den biologiska mångfalden.

Vattendrag
Den befintliga kraftledningsgatan korsar Fjällsjöälven dels vid en punkt längs västra kraftledningsgatan
samt vid två punkter längs den östra kraftledningsgatan. Fjällsjöälven är ett biflöde till Ångermanaälven och berörs av en kraftverksstation (kraftverket Kilforsen). På grund av kraftverket har Fjällsjöälven
berövatas sin naturliga vattenföring (SLU 2015). Förutom Fjällsjöälven, rinner enstaka mindre vattendrag av varierande karaktär genom inventeringsområdet. Majoriteten av dessa är relativt smala, mellan
2-3 m breda och bedöms hålla från påtagliga till höga naturvärden bereonde på hur stor förekomsten
av naturvärdeselementen är, så som död ved, grus och sten i botten, om vattendragen ser ut att ha en
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naturlig vattenföring i form av meandrande och strömmande/forsande struktur samt hur kantzonerna
ser ut i fråga om trädslagsblandning, död ved och ålder på träden.

Jordbruksmark

Inom inventeringsområdet finns områden med jordbruksmark bestående av åkrar med olika typer av
planterade grödor. Dessa områden bedöms hålla låga naturvärden.

Naturvärde

Totalt identifierades 33 områden som håller från påtagligt till högsta naturvärde längs den inventerade
sträckan. Ett område klassades till högsta naturvärde (klass 1), åtta områden klassades till högt naturvärde (klass 2) och 24 områden klassades till påtagligt naturvärde (klass 3).
Det område som fick den högsta naturvärdesklassningen (klass 1) är en barrblandskog bestående till
stor del av gransumpskog med flerskiktad gran samt med en dimensionspridning bland stammarna
och stor andel garnlavNT växande på granarna. En mindre del av samma bestånd övergår till att vara
mer talldominerad med gamla tallöverståndare på ca 200 år. Markskiktet i den talldominerande delen
är frisk. I beståndet finns ett fleratal rödlistade arter med livskraftig förekomst. De områden som klassades till högt naturvärde (klass 2) är framför allt barrskogar med naturskogskaraktär med stor andel
naturvärdeselement i form av gamla träd och död ved. Förutom barrskogar har ett vattendrag och en
våtmark klassats till högt naturvärde. Vattendraget har en stor andel naturvärdeselement i form av
grov, död ved som befinner sig i olika nedbrytningsstadier samt gamla och grova träd i kantzonen. Vattenföringen är delvis strömmande och slingrande. Den våtmark som bedöms hålla höga naturvärden
är en större myr med inslag av öppet vatten samt är ett avrinningsområde för tre mindre vattendrag. I
kantzonerna till våtmarken står både gamla och döda tallar. Resterande objekt har klassats till påtagligt naturvärde. Samtliga objekt presenteras i detalj i bilaga 1 med figurerna 5-17.

Omgivande landskap
I samband med inventeringen analyserades även omkringliggande landskap. Dessa miljöer bedöms
inte påverkas men beskrivs ändå översiktligt i rapporten för att ge ett sammanhang till de bedömningar
som görs inom inventeringsområdet.
Omgivningarna kring inventeringsområdet domineras av ett mycket brukat landskap som till största
delen består av skogsbruks- och en mindre del jordbruksmark. Insprängt i det brukade landskapet finns
två naturreservat sydost om inventeringsområdet ca 5 kilometer från planerad kraftledningsgata, Rågsvedjeberget som består av gammal och gles grannaturskog samt Loktjärn-Holmsmyran, en brandpräglad barrnaturskog. Naturreservatet Rågsvedjeberget utgör även ett Natura 2000-habitat.
Förutom de två naturreservaten finns ett antal mindre områden med höga naturvärden, klassade som
nyckelbiotoper, majoriteteten av dessa är ägda av större skogsbolag och består av naturskogsartade
barrskogar. Två nyckelbiotoper bestående av lövrika sumpskogar ligger inom ett våtmarksområde som
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Naturreservat

VMI Klass 1

Natura 2000

VMI Klass 2

Nyckelbiotoper från stora skogsbolag
Biotopskydd Skogsstyrelsen

Ü
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3 Översiktskarta med inventeringsområdet och tidigare kända naturvärden i omgivningen.

i den nationella våtmarksinventeringen bedömdes till klass 1. Våtmarksområdet ligger ca 4 kilometer
väster om planerad kraftledningsgata (stråk 1).
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Nyckelbiotoper och
naturvärdesobjekt

Nationella
våtmarksinventeringen, VMI

Nyckelbiotoper är skogsområden med
mycket högt naturvärde. Dessa skogar har
egenskaper som gör att de har en nyckelroll för skogens missgynnade och hotade
djur och växter.

Ungefär 10 % av Sveriges landyta består av
våtmarker. Med stöd av Naturvårdsverket
har dessa inventerats av länsstyrelserna
med syfte att skapa en kunskapsbank inför
bland annat miljöövervakning och naturresursplanering. Alla våtmarker nedom fjällen,
i norra Sverige större än 50 ha och i södra
Sverige större än 10 ha, har flygbildstolkats
och naturvärdesbedömts. De områden som
vid flygbildstolkningen bedömdes ha högt
naturvärde har även besökts i fält.

Naturvärdesobjekt är skogsbestånd som
uppmärksammats under nyckelbiotopsinventeringen men som inte håller lika högt
naturvärde som nyckelbiotoperna.
Vare sig nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt har något lagligt skydd. De stora
skogsägarna och virkesköparna har som
policy att undanta nyckelbiotoper från
skogsbruk, vilket innebär att nyckelbiotoperna i praktiken åtnjuter en sorts frivilligt
naturskydd.

3

Klass 1. Har mycket höga naturvärden för
regionen och är av internationellt eller
nationellt bevarandevärde. De är oftast till
stor del opåverkade och behöver bevaras för
framtiden. Inga ingrepp som kan påverka eller ytterligare påverka hydrologin bör tillåtas.
Klass 2. Är vanligen i stora delar opåverkade
av ingrepp och har höga naturvärden med
nationellt eller regionalt bevarandevärde.
Ingrepp som påverkar objektens hydrologi
bör undvikas.
Klass 3. Består av allt ifrån helt opåverkade
våtmarker med relativt höga naturvärden till
mer störda våtmarker med vissa bevarade
naturvärden och är av lokalt bevarandevärde.
Ingrepp kan tillåtas om påverkan på naturoch kulturvärden begränsas.
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3 Arter
I det här kapitlet beskrivs förekomst av arter i inventeringsområdet. Fokus ligger på arter som
omfattas av Artskyddsförordningen och andra naturvårdsintressanta arter.

Förekomst av arter
som omfattas av
Artskyddsförordningens
bilaga 1

Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen är en lagstiftning som
innebär fridlysning av ett antal arter och alla
vilda fåglar, samt skydd av deras livsmiljöer.
Artskyddsfördningen införlivar EU:s art- och
habitatdirektiv samt fågeldirektiv i svensk
lagstiftning.

Fåglar och fladdermöss
Fåglar har inte inventerats inom det aktuella

Till förordningen hör två listor med arter,
bilaga 1 och 2. Förenklat kan man säga att
alla de listade arterna är fridlysta, d.v.s. man
får inte samla in, skada eller döda de listade
arterna. För arterna i bilaga 1 är dessutom
arternas livsmiljöer skyddade och får inte
förstöras.

området. Vid naturvärdesinventeringen observerades dock tretåig hackspettNT. Inga andra
arter som prioriteras i naturvårdssammanhang
observerades.
De fågelarter som tidigare observerats i omgivningen kring inventeringsområdet och som
bedöms kunna häcka i naturmiljöer även inom
inventeringsområdet är: spillkråkaNT, trana, jorduggla, pärluggla, ortolansparvVU samt sångsvan.

Rödlistan

Detta antagande grundar sig på kunskap om

Rödlistan är en redovisning av arters relativa
risk att dö ut från det område som rödlistan
avser, i vårt fall Sverige. Även vanliga arter
kan bli rödlistade om deras populationer
befinner sig i kraftig minskning.

arternas utbredning och livsmiljö.
Fågelarter som observerats i närområdet och
som tillfälligtvis kan uppehålla sig i inventeringsområdet (men som inte bedöms kunna häcka

Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier,
var och en med sin ofta använda förkortning: kunskapsbrist (DD), nationellt utdöd
(RE), nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt
hotad (EN) och akut hotad (CR). Arter i de
tre sistnämnda kategorierna kallas med en
gemensam term för hotade arter. I denna
rapport redovisas arter i dessa tre kategorier
samt arter som är nära hotade (NT).

här) är: järpe, tjäder, storlom, bivråkNT, havsörnNT, fiskgjuse, stenfalk, ljungpipare, grönbena,
sparvuggla, lappugglaNT och gråspett. Detta
antagande grundar sig på kunskap om arternas
utbredning och livsmiljö.
Fladdermöss har inte inventerats inom det aktu-

Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken enligt internationella kriterier och
revideras regelbundet.

ella området. De fladdermusarter som tidigare
observerats i närheten till inventeringsområdet

Den senaste rödlistan publicerades 2015.

är nordisk fladdermus, Brandts fladdermus samt
vattenfladdermus.
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Övriga arter
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Förutom fåglar och fladdermöss bedöms björnNT, lodjurVU, utterNT och åkergroda kunna finnas inom

eller passera genom området. Detta antagande grundas på kännedomen om arternas utbredning och

livsmiljöer. Åkergroda är vanligt förekommande i hela landet och finns i de flesta naturmiljöer. Möjligen

skulle arten kunna leka i strandkanten av älven. Vuxna grodor kan finnas var som helst i området. Björn
är vanligt förekommande i Sollefteå kommun där även lodjur förekommer. Utter finns utbrett över hela
Ångermanaälvens avrinningsområde.

Förekomst av arter som omfattas av
Artskyddsförordningens bilaga 2

Av de arter som tas upp i Artskyddsförordningens bilaga 2 hittades revlummer i samband med naturvärdesinventeringen.
Det kan dock inte i sin helhet uteslutas att enstaka individer av vanlig groda, vanlig padda, skogsödla,
huggorm, plattlummer, lopplummer, mattlummer, knärot NT och jungfru-marie nycklar kan finnas inom
inventeringsområdet. Dessa arter förekommer i hela skogslandskapet och att enstaka individer kan ha
förbisetts.

Förekomst av andra naturvårdsintressanta arter
Vid naturvärdesinventeringen observerades inga rödlistade fåglar utöver tretåig hackspettNT. I omgivningen (inom en radie av ett par kilometer utanför inventeringsområdet) har dock flera naturvårdsintressanta fåglar observerats enligt data från Artdatabanken: fjällvråkNT, kungsfågelVU, buskskvättaNT,
rosenfinkVU, gulsparvVU, storspovNT, backsvalaNT, hussvalaVU, ängspiplärkaNT, nötkråkaNT, sånglärkaNT och
sävsparvVU . Av dessa bedöms kungsfågelVU, gulsparvVU, storspovNT samt sävsparvVU kunna häcka inom
inventeringsområdet. Detta antagande grundar sig på kunskap om arternas utbredning och livsmiljö
samt fågelarternas krav på häckningsmiljöer.
Vid naturvärdesinventeringen påträffades ytterligare några naturvårdsintressanta arter; ulltickaNT,
rynkskinnVU, lunglavNT, garnlavNT, rosentickaNT, stor asptickaNT, bårdlav, stuplav, luddlav, kolflarnlavNT och
grantickaNT. Dessa arter signalerar att det finns höga naturvärden i de områden där dessa påträffats.
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4 UlltickaNT är en rödlistad art som växer på död ved av gran och finns i livskraftig förekomst i flera av de skogsmiljöer som
klassats som naturvärdesobjekt.
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4 Samlad bedömning
I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av områdets naturvärde.

4

Naturmiljöerna längs den befintliga kraftledningen eller längs de planerade kraftledningsstråken utgörs
till stor del av brukad natur med homogena medelålders produktionsskogar som planterats med barrträd. Skogsbruk bedrivs i form av trakthyggesbruk vilket innebär kalavverkning, markberedning samt
plantering. Skogarna är därmed likformiga och saknar strukturer som flerskiktning, dimensionsspridning och död ved. Dessa områden bedöms inte utgöra några högre naturvärden då viktiga processer
som kännetecknar naturliga skogar och ger utrymme för ovanliga artförekomster inte längre förekommer i dessa miljöer.
I området finns även nyupptagna hyggen samt unga oröjda barrproduktionskogar. Insprängt mellan
produktionsskogarna finns objekt med högre naturvärden. Dessa består till störst del av barrblandskogar med heterogena strukturer, d.v.s. flerskiktning, dimensionspridning, inslag av gamla barr- och
lövträd, död ved i olika nedbrytningsstadier samt artrikedom. Samtliga objekt med högre naturvärden
(klass 1, 2 och 3) är relativt små till ytan men utgör viktiga refugier för många arter som inte kan överleva i ett hårt brukat skogslandskap.

Med tanke på den låga andelen skyddad skog i området är samtliga skogsobjekt med påtagligt till högsta naturvärde viktiga att bevara för att upprätthålla konnektiviteten mellan skogar med låg påverkansgrad och på sikt upprätthålla populatoner av arter som kräver naturskog för att överleva.
Bland objekten med höga eller påtagliga naturvärden finns även ett antal mindre våtmarker samt
vattendrag. Myrarna är till stor del opåverkade med en naturlig hydrologi och har inslag av öppet vatten men är till stor del omringade av produktionsskog. Andelen äldre träd och död ved på myrarna är
relativt lågt, dock utgör dessa våtmarker viktiga livsmiljöer då de bidrar med heterogenitet i landskapet
samt utgör ofta artrikare system än det omgivande landskapet som i detta fall består av homogena
och brukade naturmiljöer. Våtmarker är känsliga för störningar så som dikning då detta förändrar den
naturliga hydrologin och på sikt leder till att våtmarkerna ändrar vegetationssammansättning och
struktur, främst genom igenväxning av träd.
Vattendragen i inventeringsområdet består till stor del av slingrande, strömmande och forsande bäckar
med få tecken på störningar som rätning eller diken i anslutning till vattendragen. Däremot är stora delar av kantzonerna till bäckarna undermåliga d.v.s. de utgörs av ensskiktade produktionskogar vilket har
bidragit till att vattendragen saknar viktiga naturvärdeselement för den biologiska mångfalden så som
död ved. Endast ett vattendrag har bedömts till högt naturvärde (objekt A2) med äldre skog längs delar
av kantzonen, grov död ved i vattendraget samt har en naturlig bottenstruktur i form av sten och grus.
Tydliga tecken på förekomst av bäver finns i objekt J1. De större vattendragen utgörs av Fjällsjöälven
som har en störd flödesregim till följd av vattenkraftverket och där naturvärdet bedömts till påtagligt.
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Stränderna till Fjällsjöälven inom inventeringsområdet varierar mellan enformiga barrproduktionskogar i de flacka delarna av vattendraget (objekt J2) och består av medelålders barrproduktionsskog.
Stranden i objekt D2 är brant och består av en mer heterogen skogsmiljö med både barrträd olika arter
av lövträd.
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Bilaga 1 – Naturvärdesobjekt
I denna bilaga beskrivs de objekt som vid naturvärdesinventeringen bedömdes ha ett högre naturvärde. Objekten redovisas översiktligt i figur 5 och 6 samt i detalj i figurerna 7-17.
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5 Översiktskarta över naturvärdesobjekt i norra delen av inventeringsområdet
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A1 Barrblandskog
Beskrivning: Barrblandskog på frisk mark av blåbärsristyp. Granen är flerskiktad med en dimensionspridning men saknar äldre träd medan trädskiktets tallar består framför allt av gamla träd. Det
finns ett inslag av grova aspar. Förekomst av död ved är sparsam med enstaka granlågor utan större
variaton i nedbrytning. Det finns även enstaka barrtorrakor.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Det finns ett visst biotopvärde med naturvärdeselement i form av gamla barrträd, grova
aspar samt inslag av död ved. Artvärdet är visst med garnlavNT förekommande i sparsam omfattning.
A2 Vattendrag
Beskrivning: Naturligt strömmande vattendrag med stenig, blockrik och sandig botten. Det finns ett
stort inslag av död ved i bäcken i form av barrlågor av olika dimension samt i olika nedbrytningsgrad.
Kantzonen till bäcken domineras av grova, äldre granar samt grova granlågor i varierande nedbrytningsstadier på vilka olika arter av rödlistade vedsvampar växer så som ulltickaNT och rosentickaNT. Det finns
spår efter bäver i form av avgnagda trädstammar. Den del av bäcken som flyter genom kraftledningsgatan är lugnflytande men har fått behålla sin naturliga form med både block och död ved i vattendraget.
Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde
Motivering: Biotopvärdet är högt med många naturvärdeselement förekommande. Artvärdet är påtagligt då livskraftiga förekomster av rödlistade arter förekommer. Opåverkade vattendrag inklusive dess
strandzon har generellt en hög artdiversitet.
B1 Gransumpskog
Beskrivning: Flerskiktad gransumpskog med stort inslag av den rödlistade garnlavenNT. Granarna är inte
speciellt gamla men det finns en dimensionspridning bland stammarna. Det finns inslag av gamla tallar
som är ca 200 år samt enstaka aspar. I beståndet finns gott om död ved i form av förkolnade högstubbar samt förrötade granlågor i varierande nedbrytningsstadier. Enstaka stubbar vittnar om att skogen
tidigare ha plockhuggits. Marken övergår från att vara sumpig till frisk med större inslag av tall på frisk
mark. I beståndet finns många rödlistade arter av lavar och vedsvampar så som ulltickaNT, rosentickaNT,
stor asptickaNT, lunglavNT och garnlavNT varav flera har livskraftiga förekomster.
Naturvärdesklass: 1 Högsta naturvärde
Motivering: Det finns ett högt biotopvärde då skogen har fått behålla sin naturlighet i form av flerskiktning samt dimensionspridning och har ett stort inslag av naturvärdeselement i form av gamla tallar
samt död ved. Artvärdet är högt med många stor förekomst av livskraftiga naturvårdsarter.
B2 Tallskog
Beskrivning: Gammal plockhuggen tallskog på frisk mark med tallar runt 200 år. Inslag av grova tallar samt förekomst av granar med riklig påväxt av den rödlistade garnlavenNT. Det finns en sparsam
förekomst av död ved i form av gamla avbarkade tallågor samt enstaka granlågor och grantorrakor. På
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18 Obkekt A1 med inslag av grova aspar.

19 Objekt A2, vattendrag med stor mängd död ved i varierande nedbrytningsgrad .
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fleratalet granlågor växer den rödlistade vedsvampen ulltickaNT. I beståndet flyter en bäck som är slingrande och delvis strömmande men till störst del lugnflytande och har en stenig botten. I vattendraget
finns inslag av små vattenfall som har skapats av död ved. Kantzonen domineras av björk, ormbunkar
samt smala granar. Bäcken avgränsar intilliggande bestånd som består av medelålders tallskog.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Det finns ett påtagligt biotopvärde då beståndet har en hög ålder och har god förekomst av
naturvärdeselement i form av gamla, grova träd, död ved samt inslag av strömmande vatten. Artvärdet
är visst med enstaka förekomst av naturvårdsarter.
B3 Vattendrag
Beskrivning: En mycket smal bäck, ca 1 meter bred som är både slingrande och strömmande med
ungskog ända in kantzonen. Bäcken är delvis underjordisk, delvis flytandes längs stora stenblock. Dålig
förekomst av död ved. Det finns inga tecken på att bäcken skulle vara rätad och inga diken korsar vattendraget.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Biotopvärdet är visst då bäcken, trots sin ringa storlek har fått behålla sin naturlighet och ger
variation i landskapet. Artvärdet är visst då inslaget av flytande vatten skapar en artrikare miljö än den
omgivande skogsmiljö. Opåverkade vattendrag inklusive dess strandzon har generellt en hög artdiversitet.
B4 Våtmark
Beskrivning: Ett mindre våtmarksparti av typen fattigkärr med stort inslag av yngre tall. Markskiktet
domineras av vitmossor samt flaskstarr och taggstarr. Myren är enformig utan några inslag av öppet
vatten. Myrens naturliga hydrologi har troligtvist blivit störd då en igenväxning av tall håller på att ske i
och med det stora inslaget av tallplantor. Våtmarkens kantzon består av barrproduktionsskog.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Trots störd hydrologi bedöms biotopvärdet till visst då våtmarken bidrar till att skapa heterogenitet i landskapet. Artvärdet är visst med bland annat förekomst av taggstarr som är en typart för
mossar och kärr.
B5 Barrblandskog
Beskrivning: Barrblandskog av liknande karaktär som beståndet öster om kraftledningsgatan men med
mindre andel död ved förekommande. Granbeståndet är flerskiktat och det finns inslag av äldre granar
och tallar samt enstaka sälg. Marken är frisk av blåbärsristyp. GarnlavNT växer i sparsam omfattning och
det finns enstaka förekomster av ulltickaNT och lunglavNT.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Biotopvärdet är visst med inslag av naturvärdeselement så som gamla barrträd samt död
ved. Artvärdet är visst med enstaka förekomst av naturvårdsarter.
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20 Objekt B1, lunglavNT på sälg.

21 Objekt B2 med grova och gamla tallar.
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B6 Barrblandskog
Beskrivning: Äldre barrblandskog på frisk mark av blåbärsristyp med gamla tallar som är runt 150 år
gamla. Granbeståndet är flerskiktat dock utan inslag av äldre granar. Det finns god förekomst på död
ved både i form av barrlågor samt barrtorrakor. Lågorna befinner sig i varierande nedbrytningsstadier
och det finns god förekomst av garnlavNT i beståndet samt stort inslag av rödlistade vedsvampar som
rosentickaNT och ulltickaNT.
Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde
Motivering: Biotopvärdet är påtagligt då skogen har en naturlig dynamik i form av flerskiktighet, inslag
av gamla träd, samt god förekomst av död ved. Artvärdet är påtagligt då flera naturvårdsarter förekommer.
C1 Barrblandskog
Beskrivning: Äldre barrblandskog på frisk mark av blåbärsristyp med gamla tallar som är mellan 150
och 200 år gamla. I beståndet finns inslag av lövträd, främst björk men även sälg samt yngre rönn.
Sparsamt med död ved med endast enstaka barrlågor samt flertalet björktorrakor. GarnlavNT växer på
enstaka barrträd och enstaka bålar av lunglavNT förekommer på några av sälgarna.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Det finns ett visst biotopvärde då tallarna har en hög ålder samt att det finns inslag av död
ved, både av löv och barrträd. Artvärdet är visst med enstaka förekomster av naturvårdsarter.
C2 Granskog
Beskrivning: Tätväxande flerskiktad granskog med dimensionspridning bland stammarna. Skogen
har fuktig miljö vilket det rikliga inslaget av skägglav är ett tecken på. I beståndet finns spridda gamla
överståndartallar från tidigare skogsgeneration Marken är frisk och domineras av blåbärsris. De äldsta
granarna i området är ca 120 år gamla. Den döda veden finns i sparsam omfattning, främst i form av
grantorrakor samt enstaka inslag av granlågor, dock utan variation i nedbrytning. Förekomst av naturvårdsarter är liten med endast förekomst av garnlavNT i sparsam omfattning.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Biotopvärdet är visst med inslag av gamla tallar samt död ved i form av torrakor. Artvärdet
är visst med sparsam förekomst av naturvårdsarten garnlavNT.
C3 Våtmark med tjärn
Beskrivning: Myr av typen fattigkärr med små mossehöljor med inslag av öppet vatten i form av en
myrtjärn. I tjärnen växer näckrosor medan myren domineras av en matta av vitmossor samt olika starrarter så som taggstarr, dystarr och flaskstarr. Det finns ett inslag av död ved i form av en bård av gamla
talltorrakor längs tjärnens ena långsida samt enstaka inslag av gamla tallar med knotiga grenar. Det
finns inga tecken på hydrologiska störningar i form av dikning eller torvbrytning.
Natura 2000-naturtyp: 7310 Öppna mossar och kärr
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22 Objekt B3, smal och strömmande bäck

23 Objekt B4 består av igenväxande våtmark.
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24 Objekt B5 med inslag av förrötade granlågor.

25 Objekt B6 med rosentickaNT växande på en granlåga.
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26 Inslag av grova tallar i objekt C1.

27 Död ved i form av granlågor i objekt C2.
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Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Biotopvärdet är påtagligt då myren utgör en opåverkad våtmarksmiljö samt utgör en Natura
2000-naturtyp. Inslaget av död ved samt öppet vatten höjer biotopvärdet. Artvärdet är visst med taggstarr som förekommer i riklig omfattning och är en typisk art för fattigkärr.
D1 Granskog
Beskrivning: Flerskiktad granskog på frisk mark av blåbärsristyp med inslag av grova granar. Det finns
ett inslag av död ved i form av granlågor och grantorrakor. Granlågorna är förrötade med stort inslag av
grova lågor som är rotvältor. Marken är fläckvis örtrik där lågörtsflora dominerar med harsyra, skogsnäva samt ekbräken. Dålig förekomst på vedsvampar trots hög andel död ved vilket beror på att majoriteten av den liggande veden är i rotvältor och inte förrötade granlågor.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Biotopvärdet är påtagligt med en naturlig struktur i form av flerskiktning och inslag av naturvärdeselement i form av död ved. Artvärdet är visst med förekomst av grantickaNT.
D2 Vattendrag Fjällsjöälven
Beskrivning: Lugnflytande och djup del av Fjällsjöälven med bred fåra utan synliga synliga block. Södra
kantzonen till älven är mycket brant och består av lövrik granskog i mogen ålder. Det finns inslag av
äldre tallar som är ca 150 år gamla samt en blandning av lövträd som sälg, rönn och björk. Förekomsten av död ved är sparsam, endast enstaka lågor förekommer. Fläckvis förekommer revlummer samt
garnlavNT.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Biotopvärdet bedöms till påtagligt då älven tillför heterogenitet i området samt att skogspartiet längs älven södra strand har stort inslag av lövträd samt en del död ved. Förekomst av den fridlysta revlummern samt garnlavNT ger ett visst artvärde. Vattendrag med dess stränder hyser generellt
höga naturvärden.
D3 Vattendrag
Beskrivning: En ca 4 meter bred bäck omgiven av granproduktionsskog i mogen ålder på frisk mark av
blåbärsristyp. Bäcken är mycket lugnflytande just inom inventeringsområdet med enstaka inslag av
block och död ved i vattendraget. Som helhet är bäcken slingrande och har till synes fått behålla sin
naturliga form utan negativ påverkan i form av uträtade partier eller diken i anslutning till vattendraget.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Biotopvärdet är visst då bäcken till synes har fått behålla sin naturliga utformning och ökar
naturvärdet i området. Artvärdet är visst då flytande vatten utgör en artrikare miljö än omgivande landskap.
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28 Myr av typ fattigkärr med en mindre tjärn i objekt C3.

29 Död ved av både barr- och lövträd i objekt D1.
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E1 Vattendrag
Beskrivning: En mycket lugnflytande bäck mellan en och två meter bred med ung barrproduktionsskog
ända in i kantzonerna. Bäcken botten täcks av dy, lövförna och dött växtmaterial. Strandkanten är
mycket lerig. Naturvärdeselement så som död ved och block saknas i vattendraget. Det finns inga synliga tecken på negativ påverkan i from av rätning eller anslutande diken, däremot är kantzonen påverkad då endast yngre träd växer i kanten, vattendraget saknar därmed skuggningseffekten som är viktig
för den biologiska mångfalden i ett vattendrag.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Biotopvärdet är visst då inslaget av flytande vatten höjer naturvärdet i området. Artvärdet är
visst då bäckens naturmiljö och strandzoner utgör livsmiljöer för ytterligare artförekomster.
F1 Barrblandskog
Beskrivning: Barrblandskog med inslag av grova barrträd samt med inslag av gamla tallar. Marken är
frisk av blåbärsristyp med fläckvis förekomst av lågörtsflora med ekbräken och harsyra som dominerar samt med fläckvis förekomst av revlummer. Det finns ett stort inslag av död ved i varierande
nedbrytningsstadier med både relativt nybildade granlågor men även med inslag av gamla och grova
mossövervuxna barrlågor samt yngre förrötade lågor med rödlistade vedsvampar. Det finns även spridd
förekomst av barrtorrakor. Det finns inslag av garnlavNT, dock i sparsam omfattning samt ett stort inslag
av andra naturvårdsarter så som vedticka, rosentickaNT, ulltickaNT, lunglavNT och bårdlav.
Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde
Motivering: Det finns ett påtagligt biotopvärde med kvalitéter så som flerskiktning, grova och gamla
barrträd samt död ved i varierande nedbrytningsstadier. Artvärdet är påtagligt med flera naturvårdsarter förekommande.
F2 Barrblandskog
Beskrivning: Barrblandskog på frisk mark av blåbärsristyp där trädskiktet är åldersvarierat och domineras av gran. Inom objektet finns ett inslag av gamla tallar samt riklig förekomst av död ved, främst i form
av granlågor men med låg variation i nedbrytningsgrad. Majoriteten av lågorna är relativt nybildade med
enstaka inslag av äldre lågor me rödlistade vedsvampar.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Biotopvärdet är påtagligt då skogen är flerskiktad och har ett stort inslag på död ved. Artvärdet är visst med enstaka förekomst av naturvårdsarter (rosentickaNT och ulltickaNT).
G1 Sumpskog
Beskrivning: Fuktigt skogsområde med medelålders gran och björk och enstaka tallar. Marken täcks
delvis av vitmossa. Riklig förekomst av död ved, främst av gran och i form av lågor, men även en del stående döda träd. En bäck, med klart vatten, mycket sten och block och med en naturlig strandzon, rinner
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30 Del av Fjällsjöälven med lugnflytande vatten och branta lövrika sluttningar mot vattnet i objekt D2.

31 Smal och lugnflytande bäck i objekt D3.
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genom objektet. Området bildar en sumpig övergångszon mellan myrmarken och torrare granskog. Viss
förekomst av garnlavNT och riklig förekomst av revlummer.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Riklig förekomst av död ved av asp och gran samt flera grova gamla träd, främst asp, ger ett
påtagligt biotopvärde. Riklig och livskraftig förekomst av lunglavNT samt rosentickaNT ger ett påtagligt
artvärde.
Motivering: Förekomst av sumpig granskog med mycket död ved samt en bäck ger ett påtagligt biotopvärde. Förekomst av naturvårdsarterna garnlavNT och revlummer ger ett visst artvärde.
G2 Talldominerad barrblandskog
Beskrivning: Tallskog med medelålders till äldre tall och med visst inslag av gran och björk. Förekomst
av torrakor och gamla brandskadade silverstubbar. En del träd är draperade med garnlavNT.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Viss förekomst av äldre tallar och död tallved i olika former ger ett visst biotopvärde. Riklig
förekomst av garnlavNT ger ett visst artvärde.
G3 Våtmark
Beskrivning: Större myrmarkskomplex med öppet vatten i norr med tre avrinnande vattendrag. Runt
den öppna tjärnen finns utbredd vegetation av flaskstarr. En hel del äldre tallar och mycket död tallved
finns i de trädklädda partierna i kanterna. De centrala delarna av myrmarkskomplexet är öppna och
här dominerar rostvitmossa, rosling, tranbär samt taggstarr och snip. Något enstaka mindre dike finns i
utkanten av myrmarken, men ger endast en lokal hydrologisk påverkan.
Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde
Motivering: Storleken, variationen i hydrologiska strukturer, äldre träd och död ved samt den relativt
naturliga hydrologin ger ett högt biotopvärde. Riklig förekomst av de typiska arterna rostvitmossa, taggstarr och snip ger ett påtagligt artvärde.
G4 Våtmark
Beskrivning: Mindre område med både trädklädd och öppen myr. Ett större dike förekommer i den
västra kanten av myrmarken samt något mindre dike mer centralt. De befintliga diken har till synes inte
påverkat hydrologin i stort då myrens flora är typisk för en våtmarksmiljö med bland annat rostvitmossa och taggstarr förekommande i markskiktet. Det finns ett stort inslag av död tallved i form av torrakor
i den mittersta delen av myren. Enstaka förekomst av garnlavNT förekommer.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Varierad struktur och riklig förekomst av död ved ger ett visst biotopvärde. Viss förekomst av
naturvårdsarter ger ett visst artvärde.
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32 Lugnflytande bäck med mycket lövförna i objekt E1.

33 Inslag av grova granar i objekt F1.
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34 Stora mängder död ved i objekt F2.

35 Smal, slingrande bäck i sumpskog i objekt G1.
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H1 Våtmark
Beskrivning: Öppen myrmark med blötare partier med vattenklöver och dystarr och torrare partier med
förekomst av taggstarr, rostvitmossa och rubinvitmossa. Det sker en gradvis övergång från öppen
myrmark, till trädklädd myrmark med ung tall och björk till sumpskog med en mindre bäck. Sumpskogen består av relativt ung gran, tall och björk. En del klen död björkved förekommer. Spår av bäver finns.
GarnlavNT förekommer.
Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Variationen av blötare och torrare områden samt förekomst av sumpskog ger ett visst
biotopvärde. Riklig förekomst av de typiska arterna taggstarr, vattenklöver, rostvitmossa, rubinvitmossa
samt viss förekomst av garnlavNT och spår av bäver ger ett påtagligt artvärde.
H2 Våtmark
Beskrivning: Mycket blöt och öppen myr av typen fattigkärr med trådstarr som dominerande art. Myren
är belägen mellan två sjöar sammanfogade med ett lugnflytande vattendrag. Inslag av flaskstarr, vattenklöver samt fräkenväxter. Kantzonen till myren består av barrproduktionsskog. Det finns inga inslag
av död ved i form av torrakor på myren. Myrens hydrologi är intakt utan tecken på störning i form av
dikning eller torvbrytning.
Natura 2000-naturtyp: 7310 Öppna mossar och kärr
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Det finns ett påtagligt biotopvärde då myren har en naturlig struktur med en intakt hydrologi
samt utgör en Natura 2000-naturtyp. Artvärdet är visst med enstaka förekomst av naturvårdsarten
vattenklöver, en typart för en ett fattigkärr.
H3 Våtmark
Beskrivning: Myr av typen fattigkärr med stort inslag av mosstuvor samt mindre flarkar med öppet vatten. Inslag av medelålders tall på myren samt enstaka inslag av smala, gamla och senvuxna tallar samt
enstaka inslag av granar påväxta av garnlavNT. Ringa förekomst av död ved. Markfloran domineras av en
matta av vitmossor samt olika starrarter så som trådstarr, taggstarr och dystarr. Inslag av snip i blötare
parter samt kråkbär, rosling, odon och ljung dominerande på mosstuvorna. I norra änden av myren finns
ett dike som inte verkar ha haft större påverkan på myrens naturliga hydrologi.
Natura 2000-naturtyp: 7310 Öppna mossar och kärr
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Trots störning på myrens hydrologi i form av dikning finns ett påtagligt biotopvärde då
myren fortfarande fått behålla stor del av sin naturliga struktur samt utgör en Natura 2000-naturtyp.
Artvärdet är visst med enstaka naturvårdsarter förekommande.
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36 GarnlavNT i riklig förekomst i objekt G2.

37 Våtmark med inslag av öppet vatten i objekt G3.
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38 Våtmark med inslag av talltorrakor i objekt G4.

39 Våtmark i objekt H1.
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40 Mycket blöt myr belägen mellan två sjöar i objekt H2.

41 Myr av typ fattigkärr med småväxt tall i objekt H3.
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H4 Våtmark
Beskrivning: Delvis igenväxande mindre myrmark med rikare kärr där skorpionmossor, piprensarmossa
samt kärrdunört förekommer. I övrigt förekommer starr, rosling, tranbär och en del ljung samt yngre tall,
gran och björk.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Förekomst av ett mindre intermediärt till rikt kärr och naturlig hydrologi ger ett visst biotopvärde. Förekomst av de rikindikerande arterna skorpionmossa och piprensarmossa samt de typiska
arterna purpurvitmossa, rostvitmossa och taggstarr ger ett påtagligt artvärde.
I1 Lövrik granskog
Beskrivning: Tät och tvåskiktad medelålders-äldre granskog med mycket död ved, främst lågor, i olika
nedbrytningsstadier. I den norra kanten av skogen finns rikligt med grova, gamla aspar. Naturvårdsarterna rynkskinnVU, rosentickaNT, grantickaNT och garnlavNT förekommer.
Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde
Motivering: Riklig förekomst av död ved samt äldre grova aspar ger ett påtagligt biotopvärde. God förekomst av naturvårdsarter ger ett påtagligt artvärde.
I2 Våtmark
Beskrivning: Den största delen av myrmarken är öppen myrmark. Kanterna är dock trädklädda med
yngre tall och björk. Liten mängd död ved finns. Ett fuktigare stråk finns i den öppna delen. Flaskstarr
förekommer rikligt liksom rosling, tranbär, ljung och kråkbär. Typiska arter som förekommer är bl.a.
rostvitmossa, taggstarr och vattenklöver.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Varierande strukturer och naturlig hydrologi ger ett visst biotopvärde. Viss förekomst av de
typiska arterna rostvitmossa, taggstarr och vattenklöver ger ett visst artvärde.
I3 Barrblandskog
Beskrivning: Objektet är ett hällmarksområde där trädskiktet är glest och domineras av ca 200-åriga
tallar. Det finns ett stort inslag av död ved i form av lågor, torrakor, silverstubbar och döda grånade
grenar. I en svacka dominerar granen och även här förekommer mycket död ved i form av lågor och
torrakor med angrepp av insekter och hackspettar. En del garnlavNT förekommer samt kolflarnlavNT på
de brandskadade silverstubbarna.
Naturvärdesklass: 3 påtagligt naturvärde
Motivering: Förekomst av hällmark, äldre träd och död ved i olika former ger ett påtagligt biotopvärde.
Viss förekomst av garnlavNT och kolflarnlavNT ger ett visst artvärde.

2015-12-09

50

42 Våtmark med inslag av rikare kärrpartier i objekt H4.

43 Granskog med stort inslag av asp i objekt I 1.
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44 Öppen våtmark i objekt I 2.

45 Barrblandskog med 200-åriga tallar samt inslag av död ved i objekt I 3.
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J1 Vattendrag
Beskrivning: Ett slingrande och delvis strömmande vattendrag med en lugnflytande del strax under
den befintliga kraftledningsgatan, där även körspår efter fyrhjuling finns kvar i bäcken. Kantzonen i
öster om kraftledningsgatan består av granskog med hög andel lövträd så som al, björk och sälg samt
död ved av löv. Mycket av den döda veden är skapat av bäver och det finns även en bäverdamm inom
inventeringsområdet. Svårt att få en uppfattning om vattendragets bottenstruktur då vattnet är mycket
grumligt. Det finns inga tecken på negativ påverkan i form av rätning eller anslutande diken.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Biotopvärdet är påtagligt då vattendraget har ett till synes naturlig vattenflöde samt nyttjas
av bäver och har ett stort inslag av död ved vid själva bäverdammen. Artvärdet är visst då biotopen är
artrikare än omgivande landskap.
J2 Vattendrag Fjällsjöälven
Beskrivning: Del av Fjällsjöälven som är ett biflöde till Ångermanälven. Älven är fylld av ett blockfält och
har ett lågt vattenstånd (lågt vid inventeringstillfället) vilket torde bero på vattenkraftverket Kilforsen.
En bro sträcker sig över älven. Kantzonen domineras av block och tallproduktionsskog. Som helhet är
älven slingrande med inslag av både forsande sträckor samt lugnflytande sel. Svårt att få en uppfattning om bottensubstratet.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Biotopvärdet bedöms till visst då älven tillför heterogentitet i landskapet dock är vattenståndet mycket lågt i denna del och kantzonen präglas av produktionsskog utan högre naturvärden.
Artvärdet bedöms till visst då vattendrag med dess stränder generellt hyser höga naturvärden.
K1 Lövrik granskog
Beskrivning: Litet grandominerat område med inslag av grova aspar och grova asplågor med riklig
förekomst av lunglavNT samt en sälg med riklig påväxt av lunglavNT. Stor mängd död granved förekommer, främst i form av lågor med vedsvampar som rosentickaNT. Enstaka grov tall och björk finns också.
Marken är frisk till fuktig.
Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde
Motivering: Riklig förekomst av död ved av asp och gran samt flera grova gamla träd, främst asp, ger ett
påtagligt biotopvärde. Riklig och livskraftig förekomst av lunglavNT samt rosentickaNT ger ett påtagligt
artvärde.
K2 Granskog
Beskrivning: Äldre granskog med visst inslag av björk, sälg och gråal. Stor förekomst av död granved,
både liggande och stående, i olika dimensioner och nedbrytningsgrad. Marken är blockrik och en liten
bäck rinner genom objektet. Marken är frisk med riklig förekomst av revlummer. Naturvårdsarterna rynkskinnVU, rosentickaNT och stuplav förekommer.
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Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde
Motivering: Förekomst av riklig mängd död ved, äldre träd, block och bäck ger ett högt biotopvärde.
Förekomst av naturvårdsarter varav en tillhör en hotad (rynkskinnVU) ger ett påtagligt artvärde.
K3 Granskog
Beskrivning: Ett mindre område med äldre granskog som växer längs en bäck. Skogen har lämnats
kvar vid tidigare avverkning. Marken är blockrik och det är fuktigt närmast bäcken. En stor mängd död
granved förekommer, främst i form av lågor i olika dimensioner och nedbrytningsgrad, men även en del
torrträd finns och i dem finns spår av insekter och tretåig hackspettNT. Även flera andra naturvårdsarter
förekommer bl.a. garnlavNT, rosentickaNT (ett flertal fruktkroppar på flera lågor) och ulltickaNT.
Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde
Motivering: Förekomst av biotopkvaliteterna så som död granved i olika former, äldre granar, blockighet
och vattendrag ger ett högt biotopvärde. Förekomst av de rödlistade naturvårdsarterna tretåig hackspettNT, rosentickaNT, ulltickaNT och garnlavNT ger ett påtagligt artvärde.

46 Spår efter bäveraktivitet i objekt J1.
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47 Del av Fjällsjöälven med lågt vattenstånd vid inventeringstillfället, objekt J2.

48 Rikligt med löv- och barrlågor i objekt K1.
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49 Stor mängd garnlavNT växande på gran i objekt K2.

50 Inslag av död ved i form av granlågor i objekt K3.
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Bilaga 2 – Fynd av naturvårdsarter
och värdeelement
I denna bilaga listas fynd av naturvårdsarter och värdeelement. Koordinater för fynden anges i
SWEREF 99 TM.

Y koordinat

X koordinat

Naturvårdsintressanta arter och naturvärdeselement

Värde

7034615

587713

Brandskadad silverstubbe

Värdeelement

7036108

586920

Bårdlav, vedticka

Signalart

7041092

590363

Bäverdamm

Värdeelement

7042136

589769

Död alved med insektshål

Värdeelement

7042078

589801

Död granved

Värdeelement

7042932

589375

Död granved

Värdeelement

7041937

589799

Garnlav

Rödlistad NT

7034665

587712

Garnlav

Rödlistad NT

7034647

587717

Garnlav

Rödlistad NT

7034340

587735

Garnlav

Rödlistad NT

7033242

588199

Garnlav

Rödlistad NT

7035970

591653

Garnlav

Rödlistad NT

7045609

587579

Garnlav

Rödlistad NT

7045510

587470

Garnlav

Rödlistad NT

7045469

587405

Garnlav

Rödlistad NT

7044755

586326

Garnlav

Rödlistad NT

7044519

586356

Garnlav

Rödlistad NT

7036379

586826

Garnlav

Rödlistad NT

7033679

590282

Garnlav

Rödlistad NT

7045407

588072

Garnlav

Rödlistad NT

7045354

588131

Garnlav

Rödlistad NT

7045307

588009

Garnlav

Rödlistad NT

7046665

588759

Garnlav

Rödlistad NT

7033466

588455

Garnlav på grov tall

Rödlistad NT

7033425

588403

Garnlav på grov tall

Rödlistad NT

7040514

585433

Garnlav, revlummer

Rödlistad NT, fridlyst

7033706

590405

Garnlav, revlummer

Rödlistad NT, fridlyst

7041969

589795

Granlåga

Värdeelement

7042119

589807

Granlåga

Värdeelement
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7040872

585452

Granticka

Rödlistad NT

7042158

589765

Grov asp och al

Värdeelement

7037382

591834

Grov asp på rad

Värdeelement

7042942

589382

Grov asplåga

Värdeelement

7045257

586878

Grov asplåga

Värdeelement

7042948

589396

Grov björk

Värdeelement

7037218

591753

Grov björk

Värdeelement

7041975

589801

Grov stubbe

Värdeelement

7042900

589381

Grov tall

Värdeelement

7037391

591785

Grova aspar

Värdeelement

7042159

589758

Halvdöd asp

Värdeelement

7035949

591659

Kolflarnlav

Rödlistad NT

7045741

587801

Lunglav

Rödlistad NT

7045709

587680

Lunglav

Rödlistad NT

7045695

587682

Lunglav

Rödlistad NT

7044750

586316

Lunglav

Rödlistad NT

7036128

586912

Lunglav

Rödlistad NT

7036106

586934

Lunglav

Rödlistad NT

7045370

587980

Lunglav

Rödlistad NT

7042874

589296

Lunglav, luddlav

Rödlistad NT, signalart

7042914

589379

Lunglav på asp

Rödlistad NT

7042929

589371

Lunglav på asp

Rödlistad NT

7042914

589372

Lunglav på asplåga

Rödlistad NT

7042922

589374

Lunglav på asplåga

Rödlistad NT

7042924

589352

Lunglav på sälg

Rödlistad NT

7032888

587575

Lunglav på sälg

Rödlistad NT

7032776

587562

Lunglav på sälg

Rödlistad NT

7033415

588525

Lunglav på sälg

Rödlistad NT

7045601

587946

Lunglav, garnlav

Rödlistad NT

7045686

587655

Lunglav, garnlav, rosenticka

Rödlistad NT

7032768

587570

Lunglav, luddlav på sälg

Rödlistad NT, signalart

7042271

589712

Revlummer

Fridlyst

7033769

587645

Revlummer

Fridlyst

7042124

589788

Rosenticka

Rödlistad NT

7042294

589729

Rosenticka

Rödlistad NT

7042911

589386

Rosenticka

Rödlistad NT

7036255

586828

Rosenticka

Rödlistad NT

7045396

588064

Rosenticka

Rödlistad NT

7045329

588094

Rosenticka

Rödlistad NT

7046483

588556

Rosenticka

Rödlistad NT

7046457

588555

Rosenticka

Rödlistad NT

7046466

588580

Rosenticka, ullticka

Rödlistad NT
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7042124

589796

Rosenticka

Rödlistad NT

7042291

589727

Rynkskinn

Rödlistad VU

7037353

591768

Rynkskinn

Rödlistad VU

7038247

590815

Rynkskinn

Rödlistad VU

7045608

587585

Stor aspticka

Rödlistad NT

7042268

589710

Stuplav

Signalart

7042273

589701

Stuplav

Signalart

7036841

591715

Stuplav på sälg

Rödlistad NT

7042115

589807

Tretåig hackspett spår

Rödlistad NT

7045419

588104

Ullticka

Rödlistad NT

7045703

587744

Ullticka

Rödlistad NT

7045700

587724

Ullticka

Rödlistad NT

7045650

587623

Ullticka

Rödlistad NT

7045649

587606

Ullticka

Rödlistad NT

7045576

587565

Ullticka

Rödlistad NT

7045445

587312

Ullticka

Rödlistad NT

7045457

587328

Ullticka

Rödlistad NT

7036205

586844

Ullticka

Rödlistad NT

7035899

587086

Ullticka

Rödlistad NT

7045419

588081

Ullticka

Rödlistad NT

7045307

588027

Ullticka

Rödlistad NT

7042118

589791

Ullticka, rosenticka

Rödlistad NT

7037320

591801

Ullticka, rosenticka

Rödlistad NT

7035866

587103

Ullticka, rosenticka

Rödlistad NT

7036301

586841

Vedticka

Signalart

7037173

591730

Äldre aspar

Värdeelement
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