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Sammanfattning
Jakobi Sustainability har genom ÅF Industry AB fått uppdraget att genomföra en
naturvärdesinventering (NVI) och en fågelinventering för anslutning av en 130 kV kraftledning och
markkabeldragning mellan kraftstationen i Betåsen och för en vindkraftspark vid Ranasjöhöjd i
Sollefteå kommun. Inventeringsområdet utgörs av området mellan kraftstationen i Betåsen och en
planerad kraftstation för vindkraftsanläggningarna vid Ranasjöhöjden. De potentiella
kraftledningsstråken på totalt 35 km med en bredd på upptill 400 m går från Betåsen via Forsmo till
Ranasjöhöjden. Stråken passerar det större vattendraget Fjällsjöälven. Inventeringsområdet domineras
av ett intensivt skogsbruk men det finns områden med så kallad bondeskog med högre naturvärden på
grund av extensivt skogsbruk med plockhuggning. Planteringar med tall är dominerande. I övrigt
förekommer blåbärsgranskog med enstaka björk, sälg och aspinslag. Det förekommer också spridda
naturskogsrester som lämnats som hänsynsytor vid avverkning. I dessa ytor är barrskogen ofta rikare
på hänglavar och i enstaka objekt hittades orkidéer. En del skogsytor är naturskogsartade och klassas
som den hotade Natura 2000-naturtypen 9010, västlig taiga.
Under naturvärdesinventeringen har 69 naturvärdesobjekt identifierats. Klass 1 objekten utgörs av
barrskog rik på naturskogselement och blomrika vägkanter. Naturvärdena är främst knutna till de
hotade Natura 2000-naturtyperna 9010 Västlig taiga och 7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och
intermediära kärr och gungflyn, om än inte alltid fullgoda. Vattendraget Fjällsjöälven hyser höga
värden med förekomst av öring, lake (NT) och flodpärlmussla (EN) (Länsstyrelsen i Västernorrlands
län 2006). I flera barrskogsobjekt förekommer flera arter lummer samt fridlysta orkidéer av vilka
Jungfru Marie nycklar är dominerande.
I inventeringsområdet noterades skogshönsen järpe, dalripa, tjäder och orre. En tjäderspelplats vid
objekt 49 kunde identifieras. Eventuellt förekommer ytterligare en spelplats i närområdet vid objekt
51. Alternativt att området frekvent används som ruvnings-, och uppväxtområde. Då inventeringen
skedde i slutet av hönsens spelperiod hade spelets intensitet mattats av och var därför svårinventerat.
Naturvårdsarterna lavskrika, spillkråka (NT) och tretåig hackspett (NT) noterades i några av objekten.
Bofynd gjordes av ormvråk och tornfalk Av övriga rovfåglar noterades duvhök, bivråk och fjällvråk
men enbart förbiflygande enstaka individer och inga observationer av revirhävdande fåglar eller bon
gjordes. Inga observationer av ugglor, örn eller fiskgjuse gjordes under inventeringen. Avsaknaden av
gamla tallar som kan utgöra lämpliga boträd för stora rovfåglar saknas i stora delar av området på
grund av ett, under lång tid, intensivt skogsbruk.
Utterspår har noterats i stråk 4 och stråk 14. Dels vid vattendraget som ansluter norr om Lill-Ranasjö
objekt 13 och dels vid Stormobäcken, objekt 57.
Längs Näsåkersvägen mellan Ramsele och Kilforsen hittades i samband med NVI av sträckan för den
tilltänkta kabeldragningen flera friflygande exemplar av den rödlistade och starkt hotade fjärilen
violett guldvinge (EN).
De identifierade naturvärdesobjekt är till största delen små till ytan, men de flesta ligger i kluster vilket
höjer deras samlade naturvärde. Fjällsjöälven hyser höga värden med förekomst av öring och
flodpärlmussla (EN) och är känslig för ingrepp, torrläggning, dikningar i kantzoner, föroreningar och
grumling.
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För att minimera skador på biologisk mångfald bör byggnation av ledningsgatan undvika ingrepp på
identifierade naturvärden så att återstående äldre skogsmiljöer och strukturer behålls. De flesta
naturvärdesobjekten ligger samlade i kluster inom inventeringsstråken 1–2, 4, 9, 12 och 14. Stråken 3,
5, 6, 7, 11, 13, i centrala delen gör minst intrång i känsliga naturvärden.
Naturvärdesobjekt och naturvärdesklassade områden, särskilt klass 1 och 2 men även lägre klasser,
kan vara särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt. I hushållningsbestämmelserna 3 kap 3§ MB står att
”mark och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”.
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1. Bakgrund
1.1. Uppdrag och syfte
Syftet med inventeringen är att lokalisera värdefulla miljöer samt förekomster av skyddsvärda arter
inom området. I uppdraget ingår också att beskriva naturvärdena i dessa miljöer samt
naturvärdesklassa objekten inom klasserna 1–3.

Figur 1. Översikt inventeringsområdet.

1.2. Allmän områdesbeskrivning
Inventeringsområdet utgörs av området mellan kraftstationen i Betåsen och en planerad kraftstation för
vindkraftsanläggningarna vid Ranasjöhöjden. De 14 potentiella kraftledningsstråken på totalt 35 km
med en bredd på upptill 400 m går från Betåsen via Forsmo till Ranasjöhöjden. Stråken passerar det
större vattendraget Fjällsjöälven. Det finns flera möjliga tvärförbindelser se Figur 2.
Naturen längs sträckan är omväxlande med mindre myrar, tjärnar och branta berg som domineras av
barrskog av ris- eller lavristyp. Höjden Forshöjden ligger på cirka 350 m över havet.
Inventeringsområdet domineras av ett intensivt skogsbruk men det finns områden med så kallad
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bondeskog (RAÄ, 2013) med högre naturvården på grund av extensivt skogsbruk med plockhuggning.
Planteringar med tall är dominerande. I övrigt förekommer blåbärsgranskog med enstaka björk, sälg
och aspinslag. Det förekommer också spridda naturskogsrester som lämnats som hänsynsytor vid
avverkning. I dessa ytor är barrskogen ofta rikare på hänglavar och i enstaka objekt hittades orkidéer.
En del skogsytor är naturskogsartade och klassas som den hotade Natura 2000-naturtypen 9010,
västlig taiga.
Flera vägar i området har en intressant flora och fjärilsfauna längs vägkanten, särskilt längs
Näsåkersvägen.
Det finns några få nyckelbiotoper (varav en också är biotopskyddsområde) i närheten till
kraftledningsstråken, men ingen som berörs direkt av de tänkta sträckningarna (Skogsstyrelsen 2017a).
Frivilliga avsättningar av SCA finns mellan Kufloberget och Svartberget (stråk 1) och vid
Finnsvedjorna (stråk 9) (Skogsindustrierna 2017).

Figur 2. Inventeringsområdet med de olika stråken.
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1.3. Områdesskydd
Vattenskyddsområdet Ramsele - Forsnäset berörs inte av någon av alternativen. Vattenskyddsområdet
Ramsele - Imnäs berörs av alternativen 1 och 4. (Naturvårdsverket 2017). Utöver det gäller generellt
strandskydd längs med vattendragen.

2. Metod
2.1. Naturvärdesinventering
Denna naturvärdesinventering (NVI) är utförd enligt svensk standard SS 199 000:2014 (SIS 2014_1,
SIS 2014_2) på fältnivå medel och detaljerad redovisning av rödlistade och skyddade arter. Nedan
beskrivs metoden i korthet. För fullständig metodbeskrivning, se svensk standard SS 199 000:2014
(SIS 2014_1, SIS 2014_2).
En naturvärdesinventering innebär identifiering av geografiska områden av betydelse för biologisk
mångfald. Områden med förhöjda naturvärden, så kallade naturvärdesobjekt, avgränsas och beskrivs.
Naturvärdesobjektets betydelse för den biologiska mångfalden (naturvärdet) bedöms enligt en
bedömningsskala (klass 1 till 4). Ibland avgränsas även så kallade landskapsobjekt. Landskapsobjekt
kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av landskapsekologisk karaktär ska
redovisas som geografiska områden.
En naturvärdesbedömning görs utifrån två kriterier:
1. Ekologiska förutsättningar för biologisk mångfald och hotade eller sällsynta biotoper.
2. Förekomsten av naturvårdsarter (arter som omfattas av artskyddsförordningen, typiska arter
beslutade av EU-kommissionen, rödlistade arter och signalarter) eller artdiversitet. Ytterligare
naturvårdsarter kan användas vid inventeringen, med motivering till varför de är valda.
Om naturvärdesbedömningen av någon anledning inte kan ge ett säkert resultat ska det anges att
bedömningen är preliminär.
De två kriterierna för naturvärdesbedömningen vägs samman och resulterar i en naturvärdesklass.
Naturvärdesklasserna är i grundutförandet indelade i tre olika klasser (1–3) och en fjärde klass kan
läggas till. Naturvärdesklasserna beskrivs i Tabell 1.
Tabell 1. Beskrivning av naturvärdesklasser.
Naturvärdesklass

Förtydligande

Ungefärlig klass i nationella
inventeringar

Högsta naturvärde –
naturvärdesklass 1

Varje enskilt område
bedöms vara av särskild
betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på
nationell eller global nivå.

-

Högt naturvärde –
naturvärdesklass 2

Varje enskilt område
bedöms vara av särskild
betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå.

Skogsstyrelsens nyckelbiotoper,
lövskogsinventeringens klass 1 och 2,
ängs- och betesmarksinventeringens
aktiva objekt, ängs- och
hagmarksinventeringen klass 1–3,
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2,
skyddsvärda träd enligt
åtgärdsprogrammet,
våtmarksinventeringen klass 1 och 2,
rikkärrsinventeringen klass 1–3, limniska
nyckelbiotoper, skogsbrukets klass
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naturvatten, värdekärnor i naturreservat
samt fullgoda Natur 2000-naturtyper.
Detta förutsatt att de inte uppfyller
naturvärdesklass 1.
Påtagligt naturvärde –
naturvärdesklass 3

Varje enskilt område
behöver inte vara av särskild
betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald regionalt,
nationellt eller globalt, men
det bedöms vara av särskild
betydelse att den totala
arealen bibehålls eller blir
större, samt att den
ekologiska kvaliteten
bibehålls eller förbättras.

Ängs- och betesmarksinventeringens
klass restaurerbar ängs- och betesmark,
Skogsstyrelsens objekt med
naturvärden, lövskogsinventeringens
klass 3, ädellövskogsinventeringen klass
3, våtmarksinventeringen klass 3 och 4
samt skogsbrukets klass naturvatten.

2.1. Naturvårdsarter
Naturvårdsarter är arter som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild
betydelse för biologisk mångfald. Många naturvårdsarter har uppmärksammats av naturvårdsskäl och
är upptagna i fågel- och habitatdirektivets listor (Rådets direktiv 92/43/EEG) eller upptagna på
Naturvårdsverkets lista över rödlistade arter (se 2.3.). Naturvårdsarter innefattar också signalarter som
nyttjas vid Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Nitare 2000) och regionala och lokala
ansvarsarter.

2.2. Rödlistade arter
Rödlistade arter är arter som är upptagna i Rödlistan, som tas fram av Artdatabanken vid SLU och
fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Rödlistning är ett system som
utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN). Rödlistningen är en prognos över risken
för enskilda arter att dö ut från Sverige vilket har bedömts kvantitativt. Hotkategorierna redovisas i
Tabell 2. Arter i hotkategorierna VU, EN och CR räknas som hotade. (Artdatabanken 2015)
Tabell 2. Rödlistans kategorier.
Nationellt
utdöd

Akut
hotad

Starkt
hotad

Sårbar

Nära
hotad

Livskraftig

Kunskapsbrist

Ej bedömd

RE

CR

EN

VU

NT

LC

DD

NA / NE

2.3. Fågelinventeringar
Fåglar inventerades enligt Naturvårdsverkets manual för fåglar (Naturvårdsverket, 2016).
2.2.1. Lommar
Myrgölar, tjärnar och sjöar inom inventeringsområdet besöktes i samband med linjetaxeringen och
NVI:n där de avsöktes okulärt.
2.2.2. Skogshöns
Tjäder, orre, järpe inventerades i samband med linjetaxering vid första besöket i maj i de utvalda
korridorerna. Misstänkta spelplatser dvs platser med mycket spår och spillning och som ser lämpliga
ut besöktes följande morgon för att konstatera förekomst av spel och ungefär hur stort spelet var.
2.2.3. Rovfåglar
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Inventeringen utfördes enligt vedertagen metod som redovisas ibland annat Vattenfalls rapport
”Metodkatalog för fågelinventering vid Vattenfalls vindkraftsprojektering i Sverige, 2015”, Haas m.fl.

3. Genomförande
Förarbetet har innefattat en studie av ortofoton för avgränsning av objekt med högre naturvärden samt
utdrag från Artdatabanken för skyddade och rödlistade arter i området. Även tidigare rapport från
inventeringar gjorda i samband med vindkraftsplaneringen har använts under förarbetet (Holmqvist,
2012& Enetjärn natur AB, 2015). En sökning har också gjorts efter skyddad natur, nyckelbiotoper och
sumpskog från Skogsstyrelsens databas ”Skogens pärlor” och värdefulla ängs-och hagmarker från
Länsstyrelsens digitala karttjänst Digital miljöatlas.
Inventering av skogshöns genomfördes 3 – 5 maj. Inför inventeringen valdes potentiella
häckningsmiljöer ut för att begränsa inventeringen. I första hand valdes myrar, hällmarker, höjder och
barrnaturskog. Avverkningsytor och planteringar besöktes inte. Linjetaxering i stråken av övrig
fågelfauna utfördes av Jan Henriksson 31 maj- 2 juni. Inventering pågick från gryning till cirka kl 12.
Naturvärdesinventeringen utfördes den 27–30 juni och den 22–23 augusti av Magnus Lundström
(Jakobi Sustainability AB) samt Jan Henriksson (Amalina Natur och Miljökonsult).
Då det redan var sent på häckningssäsongen för spelflyktinventering av örn fokuserades inventeringen
på boplatser och aktivitet av fåglar som flyger till och från bo med föda åt ungar. Rovfåglar eftersöktes
av Magnus Lundström under 29 och 30 juni (kl. 07.00-14.00) från två olika observationspunkter
belägna på höjder med god utsikt över inventeringsområdet.
Vid fältinventeringen nyttjades kikare Swarowski (8x32), lupp (Leichen candelaris 10x), GPS
(Garmin GPSmap 62s) och Sony Xperia Tablet Z4 4G. Fotodokumentation gjordes med digitalkamera
(Canon G15 och Sony). Kartanalyserna har utförts i ArcGIS 10.3 och koordinatsystemet SWEREF
99TM. Taxonomi och rekommenderade artnamn enligt databasen Dyntaxa (www.dyntaxa.se).
Studien omfattas inte av några limnologiska undersökningar i fält av sjöarna och vattendragen.
Bedömningar av vattensamlingar, bäckar och ån har endast gjorts utifrån vad som kan bedömas från
land och den tillgängliga litteraturen.
På de objekt där bedömningen är preliminär har så angetts. Alla fynd av naturvårdsarter och
rödlistade arter har registrerats i Artportalen (www.artportalen.se).

4. Resultat
4.1. NVI
Under naturvärdesinventeringen har 66 naturvärdesobjekt identifierats. Klass 1 objekten utgörs av
barrskog rik på naturskogselement och blomrika vägkanter.
Övriga ytor inom inventeringsområdet anses inte uppnå den lägsta klassen för en inventering med
denna nivå och detaljeringsgrad. Resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i Figur 3. Mer
detaljerad information om samtliga klassade områden finns i objektsbeskrivningen i bilaga 1 och i
kartorna i bilaga 3.
Naturvärdena är främst knutna till de hotade Natura 2000-naturtyperna 9010 Västlig taiga och 7140
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn, om än inte alltid fullgoda.
Vattendraget Fjällsjöälven hyser höga värden med förekomst av öring, lake (NT) och flodpärlmussla
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(EN) (Länsstyrelsen i Västernorrlands län 2006). I flera barrskogsobjekt förekommer flera arter
lummer samt fridlysta orkidéer av vilka Jungfru Marie nycklar är dominerande.

Figur 3. Översikt naturvärdesobjekt och naturvårdsarter.

4.2. Skyddsvärda arter
Totalt har drygt 60 olika naturvårdsarter noterats vid inventeringen, se bilaga 2. Fokus vid
naturvärdesinventeringen har legat på fåglar och kryptogamer i skogsobjekten och då speciellt på lavar
och svampar. Detta då det bland dessa artgrupper finns gott om arter som indikerar lång skoglig
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kontinuitet och därmed höga naturvärden. På myrar och i sumpskog har fokus varit på ekologisk
funktion, dvs orördhet och heterogenitet, snarare än att finna naturvårdsarter bland mossor. De
naturvårdsarter bland mossorna som ofta finns på de förekommande Natura-2000 naturtyperna 7140
och 7310 främst är så kallade typiska arter, arter som är typiska för en viss ekologiskt känslig biotop.
Kärlväxter
De fridlysta arterna korallrot, Jungfru Marie nycklar, revlummer, lopplummer, plattlummer,
mattlummer och dvärglummer förekommer i flera objekt längs den tänkta sträckningen (bilaga 3).
Längs Näsåkersvägen men även längs några skogsvägar i området förekommer brunklöver (NT)
kattfot och ormrot som är en viktig värdväxt för fjärilen violett guldvinge (se nedan).
Kryptogamer
Bland de naturvårdsarter med flest fynd märks de rödlistade arterna garnlav (NT), kolflarnlav (NT),
mörk kolflarnlav (NT) och lunglav (NT). Garnlav (NT) växer oftas på gamla träd, främst gran och tall,
i skogar med lång trädkontinuitet. Flarnlavar förekommer på brandfält och brandhärjade skogar och
observerades mest i gamla brandområden på kvarvarande brandstubbar. Lunglav (NT) har flest
noterade växtplatser i området, oftast på sälg. Bland kärlkryptogamerna är den fridlysta revlummern
vanlig, en art som växer i de flesta skogstyper inklusive i ungskogar och i befintliga kraftledningsgator
och längs skogsbilvägar (Mossberg & Stenberg 2003). Lopplummer som är upptagen i
habitatdirektivets bilaga 5 noterades på en plats. I inventeringsområdet finns det få skogsobjekt med
död ved. Särskilt gran- och tallågor (liggande döda träd) av rätt kvalitet och kontinuitet. Det innebär att
antalet artfynd av skogsbruk missgynnade vedsvampar är begränsade, men det noterades några
växtplatser av granticka, laxticka, ullticka och rosenticka i inventeringsområdet.
Utter
Utterspår har noterats i stråk 4 och stråk 14. Dels vid vattendraget som ansluter norr om Lill-Ranasjö
objekt 13 och dels vid Stormobäcken, objekt 57 (se även objektsbeskrivningar).
Fåglar
I inventeringsområdet noterades skogshönsen järpe, dalripa, tjäder och orre. En tjäderspelplats vid
objekt 49 kunde identifieras. Eventuellt förekommer ytterligare en spelplats i närområdet vid objekt
51. Alternativt att området frekvent används som ruvnings-, och uppväxtområde. Då inventeringen
skedde i slutet av hönsens spelperiod hade spelets intensitet mattats av och var därför svårinventerat.
Naturvårdsarterna lavskrika, spillkråka (NT) och tretåig hackspett (NT) noterades i några av objekten
(se objektsbeskrivningar, bilaga 1.)
Bofynd gjordes av ormvråk och tornfalk Av övriga rovfåglar noterades duvhök, bivråk och fjällvråk
men enbart förbiflygande enstaka individer och inga observationer av revirhävdande fåglar eller bon
gjordes. Inga observationer av ugglor, örn eller fiskgjuse gjordes under inventeringen. Avsaknaden av
gamla tallar som kan utgöra lämpliga boträd för stora rovfåglar saknas i stora delar av området på
grund av ett, under lång tid, intensivt skogsbruk.
Inga lommar noterades under inventeringen.
Alla naturvårdsintressanta observationer redovisas i Figur 4. Hela artlistan för observerade fågelarter
redovisas i bilaga 2.

12 | S i d a

Naturinventeringar Ranasjöhöjden

2017-11-10

Figur 4. Resultat fågelinventering.

Fjärilar
I objekt 20 och 21 (se även objektsbeskrivning bilaga 1 och kartor i bilaga 3.) längs Näsåkersvägen
mellan Ramsele och Kilforsen hittades i samband med NVI av sträckan för den tilltänkta
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kabeldragningen flera friflygande exemplar av den rödlistade och starkt hotade fjärilen violett
guldvinge (EN). Arten är skyddad enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 4, 5,
samt upptagen i EU:s habitatdirektiv bilaga 2 & 4. Arten är inte tidigare rapporterad från platsen och
utgör troligen en ny lokal för arten i Västernorrlands län (Artportalen 2017).

5. Samlad bedömning
Naturvärdesinventering
Inventeringsområdet karaktäriseras av ett aktivt skogsbruk med inslag av hyggen, föryngringsytor och
ungskogar. Kvarlämnade naturskogsrester med äldre träd, död ved och andra naturvärdeselement har
ett stort värde för kryptogamfloran, vedlevande svampar, vedlevande insekter och fågelfaunan i
landskapet. Områdets främsta naturvärden är knutna till myrmiljöer, barnaturskog av västlig taiga
(9010), höjdlägesskog, branter och vattendraget fjällsjöälven,
De identifierade naturvärdesobjekt är till största delen små till ytan, men de flesta ligger i kluster vilket
höjer deras samlade naturvärde. Fjällsjöälven hyser höga värden med förekomst av öring och
flodpärlmussla (EN) och är känslig för ingrepp, torrläggning, dikningar i kantzoner, föroreningar och
grumling.
För att minimera skador på biologisk mångfald bör byggnation av ledningsgatan undvika ingrepp på
identifierade naturvärden så att återstående äldre skogsmiljöer och strukturer behålls. De flesta
naturvärdesobjekten ligger samlade i kluster inom inventeringsstråken 1–2, 4, 9, 12 och 14. Stråken 3,
5, 6, 7, 11, 13, i centrala delen gör minst intrång i känsliga naturvärden (se Figur 3).
Naturvärdesobjekt och naturvärdesklassade områden, särskilt klass 1 och 2 men även lägre klasser,
kan vara särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt. I hushållningsbestämmelserna 3 kap 3§ MB står att
”mark och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt som möjligt
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”.
Kärlväxter och kryptogamer
De fridlysta arterna korallrot, Jungfru Marie nycklar, revlummer, lopplummer, plattlummer,
mattlummer och dvärglummer förekommer i flera objekt längs den tänkta sträckningen. Om dessa
förekomster kommer att påverkas behöver dispens sökas enligt Artskyddsförordningen hos
Länsstyrelsen i Västernorrlands län för dessa arter.
Myrområdena är känsliga för körskador som kan förstöra vegetationen och påverka hydrologin
negativt i området.
Utter
Utter är rödlistad enligt kategorin nära hotad (NT) och fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS
2007:845), enligt paragraf: 4, 5. Utterns livsmiljö har förstörts eller förändrats genom t.ex. utdikning
av sjöar och våtmarker, täckdikning, regleringar och utbyggnad av vattendrag. Det är särskilt
angeläget att bevara och restaurera vattenmiljöer inklusive kallkällor, öppna diken etc., särskilt i
näringsrika områden eller i direkt anslutning till vattensystem som utgör goda uttermiljöer och som
fortfarande hyser utter. Skyddande vegetation, buskar och träd, bör bevaras utmed sjö- och åstränder.
Fåglar
En tjäderspelplats har identifierats vid objekt 49 i hörnet i östra delen av stråk 1 och 6. Spelplatsen
bedöms ligga strax utanför stråk 1 och 6. (Se detaljkarta NO, bilaga 1). Även observationer vid objekt
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51 i stråk 8 och 9 indikerar att det är ett viktigt fortplantingsområde för tjäder. Exakta koordinater för
spelplatsen gick inte att fastställa under tiden för inventeringen då spelet mattats av för säsongen och
lämplig biotop för spelplats ligger en bit bort från inventeringsområdet. Även järpe bedöms ha
fortplantningsområde och sannoliktt även spelplatser inom inventeringsområdet.
Under inventeringen observerades utöver tjäder och järpe skyddsvärda fåglar som lavskrika, tretåig
hackspett och spillkråka. Lavskrikan är en utpräglad barrskogsfågel och förekommer såväl i täta
granskogar som naturligt glesa tallskogar. Nyckelfaktorer är flerskiktad skog med rik undervegetation
samt riklig förekomst av hänglavar. Arten föredrar äldre skog (>60 år) och undviker ungskog
(Skogsstyrelsen 2017b). Även om lavskrikan uppvisar beteendemässiga anpassningar till förändringar
i skogslandskapet tyder mycket på att arten är evolutionärt anpassad till miljöer som endast förändras
långsamt, det vill säga till äldre skog. Ett bra exempel på detta är det sofistikerade beteendet att
gömma och återfinna mat i träden, vilket förutsätter ett gott rumsligt minne. Lavskrikan är därmed
dåligt anpassad till de snabba förändringar i livsmiljön som en storskalig avverkning under
hamstringstid och vinter innebär. En annan effekt av storskaligt skogsbruk är att kråka och nötskrika
gynnas, med ökat predationstryck på lavskrikans ägg och ungar som följd (Artdatabanken 2017).
Spillkråkan är rödlistad i kategorin nära hotad samt upptagen i EU:s Fågeldirektiv, bilaga 1
Spillkråkan är en nyckelart i skogen vars bohål utnyttjas av en mängd djurarter. (Skogsstyrelsen,
2017c).
Tretåig hackspett är rödlistad i kategorin nära hotad och upptagen i EU:s Fågeldirektiv, bilaga 1. Arten
är en specialist på vedlevande skalbaggar, främst larver av långhorningar och barkborrar. Arten häckar
i äldre barr- och blandskogar (främst granskog) med rik förekomst av döda och döende träd (minst 10–
15 m3/ha). Arten utnyttjar även sumpskogar, strandskogar, kantzoner mot myrar samt
landhöjningsskogarnas gråalbård. Häckningar eller permanent förekomst indikerar skogliga
värdekärnor eller utvecklingsmark. Normalt gäller detta inte för kortvariga förekomster i anslutning
till tillfälliga ansamlingar av död ved, vid stormfällningar, brand och liknande. Tretåig hackspett har
stora arealkrav och höga krav på sin livsmiljö. Omdaningen av naturskogar till kulturskogar medför en
förlust av viktiga miljöer, något som förstärks av ökad fragmentering till följd av avverkningar.
Arealen naturskogsmiljöer med barrskogsdominerade olikåldriga bestånd har i stora delar av landet
blivit allt för små och isolerade för att kunna upprätthålla stabila populationer (Skogsstyrelsen 2017d).
Violett guldvinge
Fjärilsarten violett guldvinge (EN) är starkt hotad och i Sverige beroende av värdväxten ormrot. Av
störst betydelse för guldvingen var åtminstone förr förekomster i frisk till fuktig, betad eller slåttrad,
vanligen sluttande ängsmark med oförändrat god tillgång på rörligt markvatten. Jordarten skall vara
mineralrik och väl dränerande (inte lera). Bestånd av värdväxten vid vägkanter likt den vid
Näsåkervägen är betydelsefulla för guldvingen (Ardatabanken 2017). Flygtiden för violett guldvinge
är från mitten av maj till början av juli. Studier från västra Tyskland har dock visat att arten är extremt
lokaltrogen och i medeltal inte rör sig längre än cirka 40 m för hanar och 60 m för honor. Vägkanter
som sköts med slåtter, har blivit viktig för hävdberoende arter som förlorat stora arealer lämpligt
habitat i försvunnen ängsmark. Violett guldvinge är en lämplig så kallad paraplyart, det vill säga att
där violett guldvinge finns kan man förvänta sig att hitta många andra hotade eller sällsynta arter.
Violett guldvinge är som känsligast under flygtiden fram till larvstadiet vilken sträcker sig från 20
maj- 31 juli. Detta gäller då nedtrampning eller slåtter av värdväxten eller nektarproducerande
blommor. (Naturvårdsverket, 2014)
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Bilaga 2
Artlistor

Rödlistade arter

Artnamn

Vetenskapligt
namn

Auktor

Rödlistekategori Antal

1. Brunklöver

Trifolium spadiceum L.

NT

1

2. Vitgrynig nållav

Chaenotheca
subroscida

(Eitner) Zahlbr.

NT

5

3. Rödbrun blekspik

Sclerophora
coniophaea

(Norman) J.Mattsson
NT
& Middelb.

1

4. Blågrå svartspik

Chaenothecopsis
fennica

(Laurila) Tibell

NT

1

Chaenothecopsis
viridialba

(Kremp.)
A.F.W.Schmidt

NT

1

6. Blanksvart spiklav

Calicium
denigratum

(Vain.) Tibell

NT

1

7. Liten sotlav

Cyphelium
karelicum

(Vain.) Räsänen

VU

1

8. Kolflarnlav

Carbonicola
anthracophila

(Nyl.) Bendiksby &
Timdal

NT

7

9. Mörk kolflarnlav

Carbonicola
myrmecina

(Ach.) Bendiksby &
Timdal

NT

4

10. Garnlav

Alectoria
sarmentosa

(Ach.) Ach.

NT

27

11. Violettgrå tagellav

Bryoria
nadvornikiana

(Gyeln.) Brodo &
D.Hawksw.

NT

6

12. Lunglav

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

NT

15

13. Skrovellav

Lobaria
scrobiculata

NT

1

5.

Vitskaftad
svartspik

(Scop.) DC.
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14. Gammelgransskål

Pseudographis
pinicola

(Nyl.) Rehm

NT

2

15. Granticka

Phellinus
chrysoloma

(Fr.) Donk

NT

3

16. Ullticka

Phellinus
ferrugineofuscus

(P. Karst.) Bourdot

NT

4

17. Violmussling

Trichaptum
laricinum

(P. Karst.) Ryvarden NT

1

18. Rosenticka

Fomitopsis rosea

(Alb. & Schwein.:Fr.)
NT
P.Karst.

2

19. Rynkskinn

Phlebia centrifuga

P.Karst.

VU

3

20. Ostticka

Skeletocutis odora

(Peck ex Sacc.) Ginns VU

1

21. Violett guldvinge

Lycaena helle

(Denis &
EN
Schiffermüller, 1775)

2

22. Bivråk

Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)

NT

1

23. Storspov

Numenius arquata

(Linnaeus, 1758)

NT

2

24. Gråtrut

Larus argentatus

Pontoppidan, 1763

VU

1

25. Spillkråka

Dryocopus martius

(Linnaeus, 1758)

NT

7

Lummerväxter (fridlysta)

Artnamn

Vetenskapligt namn

1. Revlummer

Lycopodium annotinum

2. Vanlig revlummer

Lycopodium annotinum subsp.
annotinum

3. Mattlummer

Lycopodium clavatum

4.

Vanlig
mattlummer

5. Plattlummer

Auktor Rödlistekategori Antal
L.

2
L.

Lycopodium clavatum subsp.
clavatum
Lycopodium complanatum

14

3
1

L.

2

Orkidéer (fridlysta)

Artnamn

Vetenskapligt namn

Auktor Rödlistekategori Antal
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1. Korallrot

Corallorhiza trifida

Jungfru Marie
nycklar
3. Ängsnycklar

Dactylorhiza maculata subsp.
maculata
Dactylorhiza incarnata

2.
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Châtel.

2
9

Fåglar (fridlysta)

Artnamn

Vetenskapligt
namn

Auktor

Rödlistekategori Antal

1. Sångsvan

Cygnus cygnus

(Linnaeus, 1758)

3

2. Kricka

Anas crecca

Linnaeus, 1758

1

3. Järpe

Tetrastes bonasia

(Linnaeus, 1758)

2

4. Dalripa

Lagopus lagopus

(Linnaeus, 1758)

1

5. Orre

Lyrurus tetrix

(Linnaeus, 1758)

1

6. Tjäder

Tetrao urogallus

Linnaeus, 1758

7. Bivråk

Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)

8. Ormvråk

Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)

1

9. Tornfalk

Falco tinnunculus

Linnaeus, 1758

1

10. Stenfalk

Falco columbarius Linnaeus, 1758

1

11. Trana

Grus grus

(Linnaeus, 1758)

1

12. Tofsvipa

Vanellus vanellus

(Linnaeus, 1758)

1

13. Morkulla

Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758

1

14. Storspov

Numenius arquata

(Linnaeus, 1758)

15. Drillsnäppa

Actitis hypoleucos

Linnaeus, 1758

2

16. Skogssnäppa

Tringa ochropus

Linnaeus, 1758

6

17. Skrattmås

Chroicocephalus
ridibundus

(Linnaeus, 1758)

1

18. Fiskmås

Larus canus

Linnaeus, 1758

4

19. Gråtrut

Larus argentatus

Pontoppidan, 1763 VU

1

20.

Sterna

Linnaeus, 1758

1

21. Ringduva

Columba palumbus Linnaeus, 1758

5

12
NT

NT

1

2
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22. Gök

Cuculus canorus

23. Spillkråka

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

24. Större hackspett

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

25. Tretåig hackspett

Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)

26. Trädpiplärka

Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)

27. Ängspiplärka

Anthus pratensis

(Linnaeus, 1758)

28. Gulärla

Motacilla flava

Linnaeus, 1758

1

Motacilla flava
thunbergi

Billberg, 1828

2

30. Sädesärla

Motacilla alba

Linnaeus, 1758

1

31. Sidensvans

Bombycilla
garrulus

(Linnaeus, 1758)

2

32. Gärdsmyg

Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)

2

33. Järnsparv

Prunella modularis (Linnaeus, 1758)

4

34. Koltrast

Turdus merula

Linnaeus, 1758

2

35. Björktrast

Turdus pilaris

Linnaeus, 1758

7

36. Taltrast

Turdus philomelos

C.L. Brehm, 1831

4

37. Rödvingetrast

Turdus iliacus

Linnaeus, 1766

7

38. Dubbeltrast

Turdus viscivorus

Linnaeus, 1758

4

39. Trädgårdssångare

Sylvia borin

(Boddaert, 1783)

2

40. Gransångare

Phylloscopus
collybita

(Vieillot, 1817)

11

41. Lövsångare

Phylloscopus
trochilus

(Linnaeus, 1758)

13

42. Kungsfågel

Regulus regulus

(Linnaeus, 1758)

43. Rödhake

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

44. Rödstjärt

Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

45. Buskskvätta

Saxicola rubetra

(Linnaeus, 1758)

46. Grå flugsnappare

Muscicapa striata

(Pallas, 1764)

9

47. Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)

3

29.

Gulärla, underarten
thunbergi

Linnaeus, 1758

3
NT

7
5

NT

1
8

NT

VU

2

10
6
10

NT

3
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48. Blåmes

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)

1

49. Tofsmes

Lophophanes
cristatus

(Linnaeus, 1758)

4

50. Talgoxe

Parus major

Linnaeus, 1758

6

51. Talltita

Poecile montanus

(Conrad von
Baldenstein, 1827)

1

52. Trädkrypare

Certhia familiaris

Linnaeus, 1758

1

53. Lavskrika

Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758)

2

54. Skata

Pica pica

(Linnaeus, 1758)

1

55. Kråka

Corvus corone

Linnaeus, 1758

1

56. Korp

Corvus corax

Linnaeus, 1758

2

57. Stare

Sturnus vulgaris

Linnaeus, 1758

58. Bofink

Fringilla coelebs

Linnaeus, 1758

15

59. Bergfink

Fringilla
montifringilla

Linnaeus, 1758

4

60. Grönsiska

Spinus spinus

(Linnaeus, 1758)

13

61. Gråsiska

Acanthis flammea

(Linnaeus, 1758)

2

62. Mindre korsnäbb

Loxia curvirostra

Linnaeus, 1758

4

63. Större korsnäbb

Loxia
pytyopsittacus

Borkhausen, 1793

1

64. Domherre

Pyrrhula pyrrhula

(Linnaeus, 1758)

1

65. Gulsparv

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

VU

1

VU

1

Däggdjur (fridlysta)

Artnamn Vetenskapligt namn

Auktor

Rödlistekategori Antal

1. Kronhjort Cervus elaphus

Linnaeus, 1758

1

2. Utter

Lutra lutra

(Linnaeus, 1758) NT

1

3. Bäver

Castor fiber

Linnaeus, 1758

1
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Bilaga 1
Objektsbeskrivningar naturvärdesobjekt
1. Sumpskog NO om Kuflotjärnen

Naturvärdesklass: 1
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop/er: Till stor del gransumpskog
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt ligger nordost om Kuflotjärnen. Det är något svåravgränsat
i söder då marken är torrare och träden yngre än resterande delar som domineras av
gransumpskog. I sumpskogen som bitvis är gles finns gott om gamla senvuxna granar som är
rikligt beväxta med olika hänglavar, bland annat av garnlav (NT). På senvuxna granar noterades
även vitgrynig nållav (NT) och vitskaftad svartspik (NT). Bottenskiktet i området domineras av
sumpmossor medan fältskiktet är mer varierat. Här finns gott om bland annat vattenklöver,
hjortron, odon, blåbär och lingon.
Naturvårdsarter: Jungfru Marie nycklar, garnlav (NT), vitgrynig nållav (NT), vitskaftad svartspik
(NT), lunglav (NT), stuplav
Naturvärdesbedömning: Då området utgörs av en hotad Natura 2000-naturtyp blir biotopvärdet
högt utifrån sällsynthet och hot. Förekomsten av flera naturvårdsarter varav åtminstone tre av
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de rödlistade arterna bedöms ha livskraftig förekomst gör att artvärdet också blir högt. Ett högt
biotop- och artvärde innebär att området klassas i högsta naturvärdesklass, klass 1.

2. Kuflon

Naturvärdesklass: 2 (preliminär bedömning)
Naturtyp/naturtyper: Myr
Natura 2000-naturtyp: Myren skall sannolikt klassas som 7140 Öppna svagt välvda mossar,
fattiga och intermediära kärr och gungflyn
Beskrivning: Kuflon är en relativt öppen myr som sannolikt nyttjats som slåttermyr förr i tiden. I
kanterna dominerar ristuvevegatation medan det i övriga delar är mer rikt på starr. Observera att
objektet sträcker sig utanför inventeringsområdet i väster.
Naturvårdsarter: Vattenklöver, sångsvan, trana
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet blir påtagligt utifrån sällsynthet och hot då myren är en
Natura 2000-naturtyp. Artvärdet sätts till påtagligt då det bedöms som rimligt att det
förekommer flera naturvårdsarter, fler än den enda arten som noterades, men är en preliminär
bedömning. Ett påtagligt biotop- och artvärde innebär att naturvärdet blir högt, det vill säga
naturvärdesklass 2, men är på grund av det oklara artvärdet en preliminär bedömning.
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3. Gransumpskog söder om Kuflotjärnen

Naturvärdesklass: 2
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop/er: Gransumpskog
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga
Beskrivning: Söder om Kuflotjärnen har en mindre gransumpskog lämnats som hänsyn vid en
relativt nygjord avverkning. I området finns gott om relativt gamla rikt hänglavsbeväxta granar.
Förutom gran finns en del tall och björk. Bottenskiktet domineras av vitmossor medan fält- och
buskskiktet är mer varierat. Hjortron, blåbär, odon, tuvull, tranbär, korallrot och diverse
starrarter förekommer i fältskiktet medan enbuskar och videbuskar dominerar i buskskiktet.
Naturvårdsarter: Garnlav (NT), nästlav, korallrot
Naturvärdesbedömning: Då området utgörs av en hotad Natura 2000-naturtyp blir biotopvärdet
högt utifrån sällsynthet och hot. Förekomsten av tre naturvårdsarter varav en rödlistad art som
bedöms ha livskraftig förekomst gör att artvärdet bedöms vara påtagligt. Ett högt biotopvärde
och ett påtagligt artvärde innebär att området klassas i näst högsta naturvärdesklass, det vill säga
klass 2.
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4. Kuflotjärnen

Naturvärdesklass: 2 (preliminär bedömning)
Naturtyp/naturtyper: Vatten
Biotop: Småvatten
Natura 2000-naturtyp: 3160 Dystrofa sjöar och småvatten
Beskrivning: Kuflotjärnen är en liten tjärn som omges av myren Kuflon. Vegetationen och faunan
i den inventerades inte noggrannare.
Naturvårdsarter: Inga noterade
Naturvärdesbedömning: Att området utgörs av en Natura 2000 naturtyp som ej är hotad innebär
att biotopvärdet blir påtagligt. Även om inga naturvårdsarter noterades vid fältbesöket är det
högst sannolikt att det förekommer en del naturvårdsarter här, därav görs en preliminär
bedömning att artvärdet också är påtagligt. Ett påtagligt biotop- och artvärde gör att naturvärdet
blir högt, det vill säga klassas i naturvärdesklass 2, men då artvärdet är en preliminär bedömning
blir även naturvärdesklassificeringen preliminär.
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5. Brant SO Kuflotjärnen

Naturvärdesklass: 2
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga, sannolikt ej att beteckna som fullgod
Beskrivning: Öst till sydöst om Kuflotjärnen finns en kvarlämnad grandominerad skog som växer i
en relativt brant sluttning. Trädskiktet domineras av relativt klena gran som står tätt. Utöver gran
finns enstaka lite grövre aspar. Bland naturskogselement märks rikligt med klena granlågor och
en asphögstubbe samt en gammal asp. På den gamla aspen noterades korallblylav, lunglav (NT),
luddlav och skinnlav.
Naturvårdsarter: Lunglav (NT), luddlav, korallblylav, skinnlav
Naturvärdesbedömning: Natura 2000-naturtypen 9010 är en hotad naturtyp. Detta innebär
normalt att biotopvärdet blir högt utifrån sällsynthet och hot, men då skogen är så smal bedöms
naturvärdet ha påverkats påtagligt negativt och sätts därför till påtagligt. Artvärdet bedöms som
påtagligt då det åtminstone förekommer tre naturvårdsarter inom en begränsad yta. Ett påtagligt
biotopvärde och ett påtagligt artvärde gör att området hamnar i naturvärdesklass 2, det vill säga
ett högt naturvärde.

6. Kufloberget (bild saknas)
Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
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Biotop: Barrblandskog, huvudsakligen av ristyp
Natura 2000-naturtyp: Smärre partier torde utgöras av 9010 Västlig taiga
Beskrivning: På Kufloberget växer denna grandominerade barrblandskog. Bitvis finns gamla
granar med rik hänglavsflora bland annat av garnlav (NT). Objektet är svåravgränsat på grund av
ojämna naturvärdeskvaliteter. Det finns partier som är att betrakta som nyckelbiotoper medan
andra delar är betydligt mer triviala. Spår av tidigare skogsbruk finns i form av rikligt med gamla
avverkningsstubbar, men skogen är både olikåldrig och flerskiktad. Fältskiktet domineras av
blåbärsris men det finns partier med hällmarksvegetation (gott om renlavar) liksom små partier
med lågörtsvegetation.
Naturvårdsarter: Linnea, garnlav (NT)
Naturvärdesbedömning: Förekomsten av Natura 2000-naturtypen 9010 gör att området får ett
tämligen högt biotopvärde, men då stora delar är mer trivialt sätts det till påtagligt. Artvärdet
bedöms som visst då det förekommer ett par naturvårdsarter varav en är rödlistad. Ett påtagligt
biotopvärde och ett visst artvärde gör att området hamnar i naturvärdesklass 3, ett påtagligt
naturvärde.

7. Litet kärr.

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Myr
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Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av ett litet kärr. Vegetationen domineras av starr
och vitmossor i bottenskiktet. Kärret verkar inte vara dikad.
Naturvårdsarter: Vattenklöver
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet blir visst utifrån sällsynthet och hot. Artvärdet bedöms
som visst. Ett påtagligt biotopvärde och ett visst artvärde gör att området hamnar i
naturvärdesklass 3, det vill säga ett påtagligt naturvärde.

8. Tjädermyr

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Myr
Natura 2000-naturtyp: 7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och
gungflyn eller 91D0 Trädbevuxen myr
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en liten glest trädbevuxen myr bevuxen med klen
tall. Vegetationen domineras av ristuvevegetation med arter som hjortron, ljung, odon, kråkbär i
fältskiktet och vitmossor i bottenskiktet. Myren verkar inte vara dikad.
Naturvårdsarter: Jungfru Marie nycklar, tjäder
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet blir påtagligt utifrån sällsynthet och hot då objektet
utgörs av en Natura 2000-naturtyp. Artvärdet bedöms som visst. Ett påtagligt biotopvärde och
ett visst artvärde gör att området hamnar i naturvärdesklass 3, det vill säga ett påtagligt
naturvärde.
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9. Brandpåverkad barrnaturskog.

Naturvärdesklass: 2
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Blåbärsgranskog
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga
Beskrivning: Detta naturvårdsobjekt utgörs av en barrskog av blåbärsrisytp delvis med stora
block. Granarna är beväxta med hänglavar, bland annat med garnlav (NT). Bland
naturskogselement märks tydliga spår av brand med gamla brandstubbar och döda stående
gamla torrakor. De levande granarna saknar brandljud, spår efter skogsbrand. Detta gör att det
är troligt att den skogsbrand som det finns spår efter på brandstubbarna skedde för en längre tid
sedan. I objektet finns flera gamla sälgar med lunglav som klarat sig bra i branden.
Naturvårdsarter: Linnea, sälg, Jungfru Marie nycklar, revlummer, lunglav (NT), garnlav (NT), mörk
kolflarnlav (NT), kolflarnlav (NT)
Naturvärdesbedömning: Natura 2000-naturtypen 9010 är en hotad naturtyp. Detta innebär att
biotopvärdet blir högt utifrån sällsynthet och hot. Artvärdet bedöms som påtagligt då det i
området förekommer fler rödlistade naturvårdsarter. Ett högt biotopvärde tillsammans med ett
påtagligt artvärde innebär att området hamnar i näst högsta naturvärdesklass, klass 2.
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10. Blåbärsgranskog

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Blåbärsgranskog
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en likåldrig barrskog med inslag av död ved i
form av lågor och torrakor. En hel del hänglavar i objektet. Bottenskiktet domineras av vitmossa.
Fältskiktet domineras av blåbärsris.
Naturvårdsarter: Garnlav (NT)
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet är visst med element av enstaka död ved och hög
blåbärsristäckning. Ett visst artvärde då det i området förekommer enstaka naturvårdsarter som
bedöms ha livskraftiga förekomster. Ett visst biotop- och visst artvärde innebär att området
hamnar i naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
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11. Liten myr

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Myr
Natura 2000-naturtyp: 7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och
gungflyn eller 91D0 Trädbevuxen myr
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en liten glest trädbevuxen myr bevuxen med klen
tall. Vegetationen domineras av ristuvevegetation med arter som hjortron, ljung, odon, kråkbär i
fältskiktet och vitmossor i bottenskiktet. Myren verkar inte vara dikad.
Naturvårdsarter: Jungfru Marie nycklar
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet blir påtagligt utifrån sällsynthet och hot då objektet
utgörs av en Natura 2000-naturtyp. Artvärdet bedöms som obetydligt. Ett påtagligt biotopvärde
och ett obetydligt t artvärde gör att området hamnar i naturvärdesklass 3, det vill säga ett
påtagligt naturvärde.
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12. Blåbärsgranskog söder Näsåkersvägen

Naturvärdesklass: 2
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Granskog av ristyp
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en flerskiktad olikåldrig barrskog med inslag av
död ved i form av lågor och torrakor. Området har brukats som bondeskog med plockhuggning.
Fältskiktet domineras av blåbärsris (100 % ristäckning) med inslag av lågörter som ekbräken och
harsyra. På de spridda ej mossöverväxta granlågorna noterades flera tickor som indikerar
långkontinuitet.
Naturvårdsarter: Linnea, vedticka, garnlav (NT), gammelgranskål (NT), vitgrynig nållav (NT)
spillkråka (NT), tjäder, utter (NT)
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet är visst med element av död ved och hög fuktighet och
blåbärsristäckning. Ett påtagligt artvärde då det i området förekommer flera rödlistade
naturvårdsarter som bedöms ha livskraftiga förekomster. Utter har observerats nära
vattendraget i objektet (Artportalen 2017). Ett visst biotop- och påtagligt artvärde innebär att
området hamnar i naturvärdesklass 2, högt naturvärde.
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13. Vattendrag (bild saknas)

Naturvärdesklass: 2 (preliminär bedömning)
Naturtyp/naturtyper: Vattendrag
Biotop: Naturlig skogsbäck
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en liten naturlig skogsbäck som rinner mellan LillRanasjön och Ljustorpstjärn norr om Näsåkersvägen. Bäcken rinner genom ett skogsbestånd som
utgör eget naturvärdesobjekt. Bäckens fauna och flora undersöktes inte i projektet. Vid tidigare
inventeringar i samband med naturvärdesinventering av den planerade vindkraftsparken
noterades färska spårstämplar efter utter på ett ställe utmed bäcken (Artportalen, 2017).
Naturvårdsarter: Utter (NT)
Naturvärdesbedömning: Naturliga skogsbäckar har alltid ett ganska högt biotopvärde som i
detta fall bedöms vara påtagligt. Förekomsten av utter och att det är troligt att det förekommer
ytterligare naturvårdsarter i bäcken gör att artvärdet bedöms som påtagligt, men är en
preliminär bedömning. Ett påtagligt biotop- och artvärde innebär att områdets hamnar i
naturvärdesklass 2.

14. Bondeskog vid Näsåkersvägen

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
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Biotop: Granskog av ristyp
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga (icke fullgod)
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en flerskiktad olikåldrig barrskog med inslag av
död ved i form av lågor och torrakor. Området har brukats som bondeskog med plockhuggning.
Fältskiktet domineras av blåbärsris (100 % ristäckning) med inslag av lågörter som ekbräken och
harsyra.
Naturvårdsarter: Linnea, garnlav (NT)
Naturvärdesbedömning: Visst biotopvärde med skoglig kontinuitet och element av död ved, viss
fuktighet och hög blåbärsristäckning. Ett visst artvärde då det i området förekommer enstaka
rödlistade naturvårdsarter som bedöms ha livskraftiga förekomster. Framförallt garnlav (NT) har
en rik förekomst. Ett visst biotop- och påtagligt artvärde innebär att området hamnar i
naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.

15. Björksumpskog

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop/er: Björksumpskog
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Beskrivning: Björksumpskog som genomkorsas av ett gammalt dike. Bottenskiktet domineras av
vitmossor medan fält- och buskskiktet är mer varierat. Hjortron, blåbär, odon, tuvull och diverse
gräs- och starrarter förekommer i fältskiktet medan videbuskar och björksly dominerar i
buskskiktet.
Naturvårdsarter: Naturvärdesbedömning: Obetydlig förekomst av naturvårdsarter men ett visst biotopvärde på
grund av fuktigt, blött område med klenvuxna träd. Viktigt område för fågelfaunan då det är rikt
på insekter och dessutom fungerar som spridningskorridor i ett brukat skogslandskap.
Sammantaget ett påtagligt naturvärde, klass 3.

16. Björksumpskog

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop/er: Björksumpskog
Beskrivning: Björksumpskog som genomkorsas av ett gammalt dike. Bottenskiktet domineras av
vitmossor medan fält- och buskskiktet är mer varierat. Hjortron, blåbär, odon, tuvull och diverse
gräs- och starrarter förekommer i fältskiktet medan videbuskar och björksly dominerar i
buskskiktet.
Naturvårdsarter: -
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Naturvärdesbedömning: Obetydlig förekomst av naturvårdsarter men ett visst biotopvärde på
grund av fuktigt, blött område med klenvuxna träd. Viktigt område för fågelfaunan då det är rikt
på insekter och dessutom fungerar som spridningskorridor i ett brukat skogslandskap.
Sammantaget ett påtagligt naturvärde, klass 3.

17. Skog vid Ljustorptjärn

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Barrblandskog, huvudsakligen av ristyp
Natura 2000-naturtyp: Smärre partier torde utgöras av 9010 Västlig taiga
Beskrivning: Talldominerad barrblandskog nära Ljustorpstjärn. Bitvis finns en del granar med rik
hänglavsflora. Objektet är svåravgränsat på grund av ojämna naturvärdeskvaliteter. Det finns
partier som är att betrakta som nyckelbiotoper medan andra delar är betydligt mer triviala. Spår
av tidigare skogsbruk finns i form av rikligt med gamla avverkningsstubbar, men skogen är både
olikåldrig och flerskiktad. Fältskiktet domineras av blåbärsris liksom små partier med
lågörtsvegetation.
Naturvårdsarter: Linnea, Garnlav (NT)
Naturvärdesbedömning: Trivial barrblandskog men myrnära och relativt fuktig och bedöms till
ett visst biotopvärde. Artvärdet bedöms som visst då det förekommer enstaka naturvårdsarter
varav en är rödlistad. Ett visst biotopvärde och ett visst artvärde gör att området hamnar i
naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.

NVI Ranasjöhöjden

2017-11-10

18. Myr vid Ljustorptjärn

Naturvärdesklass: 3 (preliminär bedömning)
Naturtyp/naturtyper: Myr
Natura 2000-naturtyp: Myren skall sannolikt klassas som 7140 Öppna svagt välvda mossar,
fattiga och intermediära kärr och gungflyn
Beskrivning: Myren är en relativt öppen myr men delvis bevuxen med gles senvuxen tall och
björk. I kanterna dominerar ristuvevegatation medan det i övriga delar är mer rikt på starr och
tuvull. Observera att objektet sträcker sig utanför inventeringsområdet i norr.
Naturvårdsarter: Vattenklöver, dagsländor
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet blir påtagligt utifrån sällsynthet och hot då myren är en
Natura 2000-naturtyp. Artvärdet sätts till visst då bedöms som rimligt att det förekommer flera
naturvårdsarter, fler än den enda arten som artbestämdes, vilket innebär att naturvärdet blir
påtagligt, naturvärdesklass 3, men är på grund av det oklara artvärdet en preliminär bedömning.
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19. Ljustorptjärn

Naturvärdesklass: 2 (preliminär bedömning)
Naturtyp/naturtyper: Vatten
Biotop: Småvatten
Natura 2000-naturtyp: 3160 Dystrofa sjöar och småvatten
Beskrivning: Ljustorptjärnen är en liten tjärn som omges av myrmark. Vegetationen och faunan i
den inventerades inte noggrannare.
Naturvårdsarter: Dagsländor
Naturvärdesbedömning: All vatten i skogsmark är av naturvärde särskilt för fåglar, djur och
vattenlevande insekter som söker sig till vattnet för att dricka eller fortplanta sig. Att området
utgörs av en Natura 2000 naturtyp som ej är hotad innebär att biotopvärdet blir påtagligt. Även
om inga naturvårdsarter noterades vid fältbesöket, utöver dagsländor, är det högst sannolikt att
det förekommer en del naturvårdsarter här, därav görs en preliminär bedömning att artvärdet
också är påtagligt. Ett påtagligt biotop- och artvärde gör att naturvärdet blir högt, dvs klassas i
naturvärdesklass 2, men då artvärdet är en preliminär bedömning blir även
naturvärdesklassificeringen preliminär.
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20. Vägkant norr Näsåkervägen.

Naturvärdesklass: 1
Naturtyp/naturtyper: Infrastruktur och bebyggd mark
Biotop: Vägkant med örtrik flora
Beskrivning: På norra sidan av Näsåkersvägen finns en fuktig örtrik vägkant. Här finns en artrik
kärlväxtflora med dominerande arter som ormrot, humleblomster, midsommarblomster,
prästkrage, kummin, liten blåklocka och smultron. Den rika växtligheten med gott om nektar gör
området rikt på insekter där arter som brun blåvinge, ängsblåvinge, prydlig pärlemorfjäril och
skogsnätfjäril noterades tillsammans med bland annat olika blomflugor och humlearter.
Naturvårdsarter: Humleblomster, kattfot, ormrot, nordisk stormhatt, fibblor, brun blåvinge,
ängsblåvinge, violett guldvinge (EN)
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet bedöms som högt då det finns goda förutsättningar för en
artrik flora. Att vägkanten slås förstärker biotopvärdet. Artvärdet bedöms som högsta då det
torde vara betydligt artrikare än de flesta andra vägkantsmiljöer i trakten och utgör en lokal för
den starkt hotade fjärilen violett guldvinge. Ett påtagligt biotopvärde och högsta artvärde gör att
området hamnar i naturvärdesklass 1, högsta naturvärde.
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21. Vägkant söder Näsåkersvägen

Violett guldvinge

Naturvärdesklass: 1
Naturtyp/naturtyper: Infrastruktur och bebyggd mark
Biotop: Vägkant med örtrik flora
Beskrivning: På södra sidan av Näsåkersvägen finns en örtrik vägkant. Vägkanten är något torrare
än på norra sidan. Här finns en artrik kärlväxtflora med dominerande arter som ormrot,
humleblomster, midsommarblomster, prästkrage, kummin, liten blåklocka och smultron. Den
rika växtligheten med gott om nektar gör området rikt på insekter där arter som brun blåvinge,
ängsblåvinge, prydlig pärlemorfjäril och skogsnätfjäril noterades tillsammans med bland annat
olika blomflugor och humlearter.
Naturvårdsarter: Kattfot, ormrot, fibblor, brun blåvinge, ängsblåvinge, violett guldvinge (EN)
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet bedöms som högt då det finns en livskraftig population av
ormrot och goda förutsättningar för en artrik flora. Att vägkanten slås förstärker biotopvärdet.
Artvärdet bedöms som högsta då det torde vara betydligt artrikare än de flesta andra
vägkantsmiljöer i trakten och utgör en lokal för den starkt hotade fjärilen violett guldvinge. Ett
påtagligt biotopvärde och högsta artvärde gör att området hamnar i naturvärdesklass 1, högsta
naturvärde.

22. Grönbäckstjärn (bild saknas)
Naturvärdesklass: 2 (preliminär bedömning)
Naturtyp/naturtyper: Vatten
Biotop: Småvatten
Natura 2000-naturtyp: 3160 Dystrofa sjöar och småvatten
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Beskrivning: Grönbäckstjärn är en liten tjärn strax syd Näsåkersvägen. Vegetationen och faunan i
den inventerades inte noggrannare. Tjärnen är relativt opåverkad och bäver förekommer i
området.
Naturvårdsarter: Sångsvan, vattenklöver, bäver, dagsländor, svartringlad pärlemorfjäril
Naturvärdesbedömning: Att området utgörs av en Natura 2000 naturtyp som ej är hotad innebär
att biotopvärdet blir påtagligt tillsammans med nyckelelement som bävergnag, dämmning och
odikat område. Flera naturvårdsarter noterades vid fältbesöket. Sedan tidigare har det även
observerats smålom i tjärnen (Artprotalen, 2017.) Artvärdet bedöms därför som påtagligt. Ett
påtagligt biotop- och artvärde gör att naturvärdet blir högt, det vill säga klassas i
naturvärdesklass 2, men då artvärdet är en preliminär bedömning blir även
naturvärdesklassificeringen preliminär.

23. Björksumpskog (bild saknas)
Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop/er: Björksumpskog
Beskrivning: Björksumpskog som genomkorsas av ett gammalt dike. Bottenskiktet domineras av
vitmossor, bäckmossor och revlummer medan fält- och buskskiktet är mer varierat. Fräken,
ormbunkar, odon, tuvull och diverse gräs- och starrarter förekommer i fältskiktet medan
videbuskar och björksly dominerar i buskskiktet.
Naturvårdsarter: Revlummer, bäckmossor
Naturvärdesbedömning: Viss förekomst av naturvårdsarter ger ett visst artvärde och ett visst
biotopvärde på grund av fuktigt, blött område med senvuxna träd och rikligt med död klen ved.
Viktigt område för fågelfaunan då det är rikt på insekter och dessutom fungerar som
spridningskorridor i ett brukat skogslandskap. Sammantaget ett påtagligt naturvärde, klass 3.

24. Gransumpskog (bild saknas)
Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop/er: Gransumpskog
Beskrivning: En mindre gransumpskog. Förutom gran finns en del tall och björk. Bottenskiktet
domineras av vitmossor framförallt granvitmossa medan fält- och buskskiktet är mer varierat.
Hjortron, blåbär, odon, tuvull, tranbär, diverse starrarter förekommer i fältskiktet medan
videbuskar dominerar i buskskiktet. En viss andel döda träd och senvuxna träd förekommer i
objektet.
Naturvårdsarter: -
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Naturvärdesbedömning: Obetydlig förekomst av naturvårdsarter. Ett påtagligt biotopvärde med
stillastående vatten, död ved, senvuxna träd och hög luftfuktighet innebär att området klassas
som naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.

25. Blåbärsgranskog (bild saknas)
Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Gransumpskog -blåbärsgranskog
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga (icke fullgod)
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en olikåldrig barrskog med inslag av död ved i
form av lågor och torrakor. En hel del hänglavar i objektet. Bottenskiktet domineras av vitmossa.
Fältskiktet domineras av blåbärsris (100 % ristäckning) med inslag av fräken, ekbräken och
harsyra.
Naturvårdsarter: Tofsmes, garnlav (NT), revlummer
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet är visst med element av enstaka död ved och hög
blåbärsristäckning. Ett visst artvärde då det i området förekommer enstaka naturvårdsarter som
bedöms ha livskraftiga förekomster. Ett visst biotop- och påtagligt artvärde innebär att området
hamnar i naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
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26. Gransumpskog

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop/er: Gransumpskog
Beskrivning: En mindre gransumpskog. Förutom gran finns en del tall och björk. Bottenskiktet
domineras av björnmossa och vitmossor, framförallt granvitmossa, medan fält- och buskskiktet
är mer varierat. Hjortron, blåbär, odon, tuvull, tranbär, fräken och diverse starrarter förekommer
i fältskiktet medan videbuskar dominerar i buskskiktet. Rikligt med hänglavar och torrakor i
objektet. En viss andel lågor och senvuxna träd förekommer i objektet.
Naturvårdsarter: Garnlav (NT), mattlummer
Naturvärdesbedömning: Viss förekomst av naturvårdsarter. Garnlav förekommer rikligt i
objektet. Ett påtagligt biotopvärde med stillastående vatten, mycket död ved, senvuxna träd och
hög luftfuktighet innebär att området klassas som naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.

NVI Ranasjöhöjden

2017-11-10

27. Blåbärsgranskog

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Blåbärsgranskog
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en likåldrig barrskog med inslag av klen död ved i
form av lågor och torrakor. En hel del hänglavar i objektet. Bottenskiktet domineras av vitmossa.
Fältskiktet domineras av blåbärsris (100 % ristäckning) med inslag av fräken, ekbräken och
harsyra.
Naturvårdsarter: Violett tagellav (NT), garnlav (NT), revlummer
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet är visst med element av enstaka död ved och hög
blåbärsristäckning. Ett visst artvärde då det i området förekommer enstaka naturvårdsarter som
bedöms ha livskraftiga förekomster. Ett visst biotop- och visst artvärde innebär att området
hamnar i naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
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28. Hällmarkstallskog

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Hällmarkstallskog, huvudsakligen av lavristyp
Natura 2000-naturtyp: Smärre partier torde utgöras av 9010 Västlig taiga
Beskrivning: Tallskog med spår av tidigare skogsbrand som gamla torrakor och brandstubbar.
Enstaka granar med rik hänglavsflora av bland annat garnlav. Skogen är likåldrig. Fältskiktet
består av hällmarksvegetation med renlavar och lingonris.
Naturvårdsarter: Kolflarnlav (NT), garnlav (NT)
Naturvärdesbedömning: Förekomsten av äldre spår av brand gör att området får ett tämligen
högt biotopvärde, men då stora delar är mer trivialt sätts det till påtagligt. Artvärdet bedöms som
visst då det förekommer ett par naturvårdsarter. Ett påtagligt biotopvärde och ett visst artvärde
gör att området hamnar i naturvärdesklass 3, ett påtagligt naturvärde.
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29. Barrblandskog

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Barrblandskog, huvudsakligen av ristyp
Natura 2000-naturtyp: Smärre partier torde utgöras av 9010 Västlig taiga
Beskrivning: Talldominerade barrblandskog med spår av tidigare skogsbrand som gamla torrakor
och brandstubbar. Bitvis finns gamla granar med rik hänglavsflora bland annat av garnlav.
Objektet är svåravgränsat på grund av ojämna naturvärdeskvaliteter. Skogen är likåldrig.
Fältskiktet består av blåbärsris och lingonris men det finns partier med hällmarksvegetation (gott
om renlavar) liksom små partier med lågörtsvegetation.
Naturvårdsarter: Kolflarnlav (NT), garnlav (NT)
Naturvärdesbedömning: Förekomsten av äldre spår av brand gör att området får ett tämligen
högt biotopvärde, men då stora delar är mer trivialt sätts det till påtagligt. Artvärdet bedöms som
visst då det förekommer ett par naturvårdsarter. Ett påtagligt biotopvärde och ett visst artvärde
gör att området hamnar i naturvärdesklass 3, ett påtagligt naturvärde.

NVI Ranasjöhöjden

2017-11-10

30a. Kärr

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd, Vattendrag
Biotop: Björksumpskog, fattigkärr, naturlig bäck
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en bäck som rinner genom ett fattigkärr med
björksumpskog. Bottenskiktet domineras av vitmossor. Fältskiktet består av olika Carex och
tuvull.
Naturvårdsarter: Jungfru Marie nycklar
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet är visst med element av klen död ved och öppet vatten.
Ett visst artvärde då det i området förekommer Jungfru Marie Nycklar som bedöms ha livskraftig
förekomst. Ett visst biotop- och visst artvärde innebär att området hamnar i naturvärdesklass 3,
påtagligt naturvärde.

30b. Blåbärsgranskog (bild saknas)
Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Blåbärsgranskog
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Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en likåldrig barrskog med en del stormfallna träd
och inslag av död ved i form av lågor och torrakor. En hel del hänglavar i objektet. Bottenskiktet
domineras av vitmossa. Fältskiktet domineras av blåbärsris.
Naturvårdsarter: Garnlav (NT), revlummer, tretåig hackspett (NT), sidensvans
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet är visst med element av enstaka död ved och hög
blåbärsristäckning. Ett visst artvärde då det i området förekommer enstaka naturvårdsarter som
bedöms ha livskraftiga förekomster. Ett visst biotop- och visst artvärde innebär att området
hamnar i naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.

31. Lingontallskog

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Hällmarkstallskog, huvudsakligen av lavristyp
Beskrivning: Tallskog med spår av tidigare skogsbrand som gamla torrakor och brandstubbar.
Enstaka granar med rik hänglavsflora av bland annat garnlav. Skogen är likåldrig. Fältskiktet
består av hällmarksvegetation med renlavar och lingonris.
Naturvårdsarter: Kolflarnlav (NT), garnlav (NT), violettgrå tagellav (NT), revlummer
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Naturvärdesbedömning: Förekomsten av äldre spår av brand gör att området får ett tämligen
högt biotopvärde, men då stora delar är mer trivialt och gallrat sätts det till visst. Artvärdet
bedöms som visst då det förekommer ett par naturvårdsarter och rödlistade arter. Ett visst
biotopvärde och ett visst artvärde gör att området hamnar i naturvärdesklass 3, ett påtagligt
naturvärde.

32. Barrnaturskog i brant

Naturvärdesklass: 2
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Tallskog
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga
Beskrivning: Barrblandskog med främst gran i brant med gott om död ved och några fallna träd.
Enstaka granar med rik hänglavsflora av bland annat garnlav. Skogen är olikåldrig. Fältskiktet
består av blåbärsris. Branten är lämnad som hänsynsyta vid avverkning i området.
Naturvårdsarter: Garnlav (NT), violettgrå tagellav (NT)
Naturvärdesbedömning: Området får ett tämligen högt biotopvärde, då det är en Natura 2000
biotop och ligger i en brant och visar på viss kontinuitet och olikåldrigt bestånd med död ved.
Artvärdet bedöms som visst då det förekommer ett par naturvårdsarter och rödlistade arter. Ett
högt biotopvärde och ett visst artvärde gör att området hamnar i naturvärdesklass 2, ett högt
naturvärde.
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33. Skog vid Imnäsforsen

Naturvärdesklass: 1
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Barrblandskog av ristyp och örtrik typ
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga
Beskrivning: Detta skogsojekt består delvis av en brant ravinliknade barrblandskog med gott om
stora block. Trädskiktet är flerskiktad och olikåldrigt och det finns gott om hänglavar i de äldsta
träden. Botten och fältskiktet varierar från sumpstyp till lågörtstyp via ristyp. Bitvis finns gott om
död granved.
Naturvårdsarter: Revlummer, linnea, garnlav (NT), vitgrynig nållav (NT), stuplav, ullticka (NT)
Naturvärdesbedömning: Natura 2000-naturtypen 9010 är en hotad naturtyp. Detta innebär att
biotopvärdet blir högt utifrån sällsynthet och hot. I området förekommer flera naturvårdsarter,
där tre är rödlistade och bedöms ha livskraftiga förekomster. Detta gör att artvärdet också
bedöms som hög. Ett högt biotop- och artvärde gör att området hamnar i högsta
naturvärdesklass, det vill säga klass 1.
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34. Imnäs bäckskog

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Beskrivning: Vid Imnäs finns ett mindre skogsobjekt som är påverkad av en mindre skogsbäck.
Detta gör att fältskiktet är tämligen frodigt med arter som ekbräken, hallon, ögonpyrola och
ormbär, förutom örtrika partier finns områden där blåbärsris dominerar. Trädskiktet består
huvudsakligen av gran och det är gott om död ved i olika nedbrytningsstadier.
Naturvårdsarter: Revlummer, linnea, ögonpyrola, ormbär
Naturvärdesbedömning: Skogar som är örtrika och där skogsbäckar rinner har alltid ett
betydande biotopvärde som i detta fall sätts till påtagligt. Artvärdet bedöms som visst då det
förekommer några få naturvårdsarter. Ett påtagligt biotopvärde och ett visst artvärde gör att
naturvärdet blir påtagligt, det vill säga naturvärdesklass 3.

35. Barrskogsluttning vid Imnäs (bild saknas)
Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Örtrik barrskog
Beskrivning: Detta objekt består av en grandominerad lågörtsbarrskog på en sluttning. I det
örtrika fältskiktet finns gott om ekbräken, hultbräken, harsyra, ekorrbär, linnea och revlummer.
Förutom gran förekommer tall, björk, rönn och sälg i trädskiktet. Naturskogselement finns spritt,
bland annat ganska gott om död rönnved. Dessutom finns enstaka granlågor och torrträd.
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Hänglavstillgången är relativt god där garnlav (NT) finns spritt men är långt ifrån allmän. I söder
blir skogen mer ristypsbetonad.
Naturvårdsarter: Revlummer, linnea, garnlav (NT), ullticka (NT)
Naturvärdesbedömning: Områdets biotopvärde bedöms som visst då skogen saknar gamla träd
och det finns gott om avverkningsstubbar men trots detta uppvisar naturskogskvaliteter i form av
spridda naturskogselement. Det örtrika fältskiktet förstärker naturvärdet. Artvärdet bedöms som
påtagligt då det förekommer spritt med naturvårdsarter. Ett visst biotop- och ett påtagligt
artvärde innebär ett påtagligt naturvärde, det vill säga naturvärdesklass 3.

36. Mindre klippbrant vid Skumsåstjärnen

Naturvärdesklass: 2
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd, Berg och sten
Beskrivning: Bredvid Skumsåstjärnen finns en låg klippbrant (circa 2 meter hög) som löper circa
50 meter i skogen. Vid branten står enstaka gamla träd och på minst en gran noterades violettgrå
tagellav (NT). Kryptogamfloran av både mossor och lavar är tämligen rik på klipporna då
sippervatten ibland rinner över dem och de är skuggade av träd.
Naturvårdsarter: Linnea, violettgrå tagellav (NT)
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet blir påtagligt då förutsättningarna för en rik biologisk
mångfald bland kryptogamer är tämligen goda på grund av beskuggning samtidigt som
vattentillgången är god. Ett par naturvårdsarter på liten yta gör att objektets artvärde bedöms
vara påtagligt. Ett påtagligt biotop- och artvärde gör att naturvärdet blir högt, alltså klassas i
naturvärdesklass 2.
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37. Skumsåstjärnmyren

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Myr
Natura 2000-naturtyp: Myren skall sannolikt klassas som 7140 Öppna svagt välvda mossar,
fattiga och intermediära kärr och gungflyn
Beskrivning: Runt Skumsåstjärnen ligger denna myr. Närmast tjärnen är den att beteckna som
gungfly. I väster går ett grunt dike som påverkat hydrologin något, men idag torde ett nytt
naturtillstånd sannolikt ha infunnit sig. Bland växter på myren märks typiska arter som hjortron,
vattenklöver, odon, dvärgtranbär, rundsileshår, rosling och dvärgbjörk. Bland förekommande
insekter noterades svartringlad pärlemorfjäril.
Naturvårdsarter: Rundsileshår, vattenklöver
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet blir påtagligt utifrån sällsynthet och hot då myren torde
vara en Natura 2000-naturtyp. Artvärdet sätts till visst då det bedöms som rimligt att det
förekommer några mer triviala naturvårdsarter, sannolikt några fler än de som noterades. Ett
påtagligt biotopvärde och ett visst artvärde innebär att naturvärdet blir påtagligt, det vill säga
naturvärdesklass 3.

38. Barrskog norr om Skumsåstjärnen (bild saknas)
Naturvärdesklass: 2
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
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Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga
Beskrivning: På norra sidan av myren som omger Skumsåstjärnen, vid landsvägen ligger detta
naturvärdesobjekt. Det utgörs av en barrskog av ristyp på blockrik mark. Trädåldern på flera av
träden torde vara betydande. På ett nyligen avverkat träd (gran) räknades årsringarna på
stubben vilka var över 200 stycken. Flera av träden i närheten torde vara lika gamla. Dessa träd är
rikt beväxta med hänglavar, bland annat med garnlav (NT). Bland naturskogselement märks
gamla granar, död stående gran, granvindfällen, några granlågor med basala stambrott liksom
brandstubbar (tall). De gamla levande granarna saknar brandljud, spår efter skogsbrand. Detta
gör att det är troligt att den skogsbrand som det finns spår efter på brandstubbarna skedde för
mer än 200 år sedan.
Naturvårdsarter: Linnea, garnlav (NT), vitgrynig nållav (NT), kolflarnlav (NT)
Naturvärdesbedömning: Natura 2000-naturtypen 9010 är en hotad naturtyp. Detta innebär att
biotopvärdet blir högt utifrån sällsynthet och hot. Artvärdet bedöms som påtagligt då det i
området förekommer tre rödlistade naturvårdsarter. Ett högt biotopvärde tillsammans med ett
påtagligt artvärde innebär att området hamnar i näst högsta naturvärdesklass, klass 2.

39. Naturskog SV Ladumyrberget, syd kraftledningen

Naturvärdesklass: 2
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Granskog av ristyp
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga, sannolikt ej fullgod
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Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en äldre relativt hänglavsrik barrskog i delvis
brant sluttning. Skogen är olikåldrig och flerskiktad. Fältskiktet domineras av blåbärsris. Spåren
efter en skogsbrand finns i flera gamla brandstubbar.
Naturvårdsarter: Linnea, mörk kolflarnlav (NT), garnlav (NT), vitgrynig nållav (NT), violettgrå
tagellav (NT), spillkråka (NT), kungsfågel (VU)
Naturvärdesbedömning: Natura 2000-naturtypen 9010 är en hotad naturtyp. Detta innebär att
biotopvärdet borde bli högt utifrån sällsynthet och hot, men då området har brist på riktigt
gamla träd med fler nyckelement sätts biotopvärdet till påtagligt. Artvärdet bedöms som högt då
det i området förekommer flera rödlistade naturvårdsarter som bedöms ha livskraftiga
förekomster. Ett påtagligt biotopvärde och ett högt artvärde innebär att området hamnar i näst
högsta naturvärdesklass, klass 2.

40. Mindre myr vid kraftledning SV Ladumyrberget

Naturvärdesklass: 2
Naturtyp/naturtyper: Myr
Natura 2000-naturtyp: 7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och
gungflyn
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt, som är en myr, ligger i direkt anslutning till en större
kraftledning. Myren är tämligen öppen med ett glest trädskikt av främst tall. I fältskiktet finns
bitvis mycket blåtåtel. Bland andra kärlväxter märks vattenklöver, snip och diverse arter typiska
för ristuvor som hjortron, kråkbär, odon och ljung. Inga spår efter dikningar noterades.
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Naturvårdsarter: Revlummer, Jungfru Marie nycklar, snip, vattenklöver, blanksvart spiklav (NT),
blågrå svartspik (NT)
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet blir påtagligt utifrån sällsynthet och hot då myren är en
Natura 2000-naturtyp. Artvärdet bedöms också som påtagligt då det här förekommer flera
naturvårdsarter bland annat två rödlistade lavar. Ett påtagligt biotop- och artvärde innebär att
naturvärdet blir påtagligt, det vill säga naturvärdesklass 2.

41. Naturskog SV Ladumyrberget

Naturvärdesklass: 1
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Granskog av ristyp
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga
Beskrivning: Sydväst om Ladumyrberget ligger detta heterogena barrskogsobjekt. Trädskiktet
varierar, där tall är helt dominerande i vissa partier medan gran dominerar i andra. Oavsett detta
är skogarna både flerskiktade och olikåldriga. Fältskiktet är till stora delar av ristyp men det ingår
även partier med sumpskog där fältskiktet är sämre utbildat. I den del som utgörs av
gransumpskog är träden mer eller mindre draperade av garnlav (NT). Bitvis ger skogen ett ganska
trivialt intryck, men när man ser till förekomsten av arter som missgynnats av skogsbruk blir
bilden en annan. I området förekommer en relativt stor mängd arter som visar på kontinuitet och
relativt opåverkade förhållanden. På gamla granar noterades till exempel liten sotlav (NT), en art
med endast ett fåtal fynd i Ångermanland.
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Naturvårdsarter: Revlummer, linnea, garnlav (NT), liten sotlav (NT), vitgrynig nållav (NT),
violettgrå tagellav (NT), lunglav (NT), stuplav, luddlav, skinnlav, kolflarnlav (NT), mörk kolflarnlav
(NT), gammelgransskål (NT), granticka (NT)
Naturvärdesbedömning: Natura 2000-naturtypen 9010 är en hotad naturtyp. Detta innebär att
biotopvärdet blir högt utifrån sällsynthet och hot. Artvärdet bedöms också som högt då det i
området förekommer flertalet rödlistade naturvårdsarter som även torde ha livskraftiga
förekomster. Ett högt biotop- och artvärde innebär att området hamnar i högsta
naturvärdesklass, klass 1.

42. Mindre myr SV Ladumyrberget

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Myr
Natura 2000-naturtyp: 7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och
gungflyn eller 91D0 Trädbevuxen myr
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av trädbevuxen myr sydväst om Ladumyrberget.
Vegetationen domineras av ristuvevegetation med arter som hjortron, ljung, odon, kråkbär i
fältskiktet och vitmossor i bottenskiktet. Myren verkar inte vara dikad.
Naturvårdsarter: Garnlav (NT), nästlav
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet blir påtagligt utifrån sällsynthet och hot då objektet
utgörs av en Natura 2000-naturtyp. Artvärdet bedöms som visst då det åtminstone förekommer
ett par naturvårdsarter. Ett påtagligt biotopvärde och ett visst artvärde gör att området hamnar i
naturvärdesklass 3, det vill säga ett påtagligt naturvärde.
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43. Under kraftledningen SV Godhålhöjden (bild saknas)
Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Infrastruktur och bebyggd mark
Biotop: Kraftledningsgata med naturvårdsarter
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en del av kraftledningsgatan sydväst om
Godhålhöjden. Vegetationen i området är tämligen fattig men trots detta förekommer flera
naturvårdsarter på en begränsad yta.
Naturvårdsarter: Revlummer, plattlummer, mattlummer, Jungfru Marie nycklar, kattfot
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet bedöms vara visst. Artvärdet bedöms som påtagligt då
det här förekommer flera naturvårdsarter inom en tämligen begränsad yta. Ett visst biotopvärde
och ett påtagligt artvärde gör att området hamnar i naturvärdesklass 3, ett påtagligt naturvärde.

44. Myr norr om landsvägen vid Grismjölflon

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Myr
Natura 2000-naturtyp: 7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och
gungflyn
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Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt ligger norr om landsvägen vid Grismjölflon. Även denna
myr har ett glest trädskikt av unga tallar. Botten och fältskiktet minner om Grismjölflons det vill
säga består till stora delar av vitmossor och ristuvevegetation.
Naturvårdsarter: Jungfru Marie nycklar
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet blir påtagligt utifrån sällsynthet och hot då myren är en
Natura 2000-naturtyp. Artvärdet sätts till visst då endast en naturvårdsart noterades, men det
bedöms som rimligt att det förekommer några till. Ett påtagligt biotopvärde och ett visst artvärde
innebär att naturvärdet blir påtagligt och därmed naturvärdesklass 3.

45. Mindre skogsobjekt vid Grismjölflon

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Granskog av ristyp
Beskrivning: Mellan Grismjölflon och landsvägen finns ett mindre barrskogsbestånd som bedöms
ha ett naturvärde. Här står några gamla granar med garnlav (NT) och på marken ligger ett par
granlågor. I övrigt är skogen olikåldrig och flerskiktad med blåbärsris i fältskiktet.
Naturvårdsarter: Garnlav (NT)
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet sätts till påtagligt då det på liten yta finns gamla träd och
död ved. Artvärdet blir visst då det endast noterades en naturvårdsart. Ett påtagligt biotopvärde
och ett visst artvärde gör att området hamnar i naturvärdesklass 3, dvs ett påtagligt naturvärde.
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46. Grismjölflon

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Myr
Natura 2000-naturtyp: 7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och
gungflyn
Beskrivning: Grismjölflon är en glest tallbevuxen myr med en mindre areal öppet parti.
Vitmossorna dominerar bottenskiktet. Myren är sannolikt odikad och ger ett relativt opåverkat
intryck. Det finns gott om ristuvevegation med arter som hjortron och kråkbär.
Naturvårdsarter: Ängspiplärka (NT)
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet blir påtagligt utifrån sällsynthet och hot då myren är en
Natura 2000-naturtyp. Artvärdet sätts till visst då endast en naturvårdsart noterades, men det
bedöms som rimligt att det förekommer några till. Ett påtagligt biotopvärde och ett visst artvärde
innebär att naturvärdet blir påtagligt, det vill säga naturvärdesklass 3.

NVI Ranasjöhöjden

2017-11-10

47. Norr om Gillersmyran

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Beskrivning: Detta lilla naturvärdesobjekt består av en sekundär ogallrad barrblandskog. I träden
finns tämligen gott om hänglavar. Bland hänglavarna märks ett flertal bålar av garnlav (NT).
Naturvårdsarter: Garnlav (NT), kungsfågel (VU)
Naturvärdesbedömning: Områdets litenhet med enstaka naturskogselement gör att
biotopvärdet sätts till visst. Förekomsten av ett par naturvårdsarter gör att även biotopvärdet
bedöms vara visst. Ett visst biotop- och artvärde gör att naturvärdet blir påtagligt och klassas i
naturvärdesklass 3.
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48. Vid kraftledningen, syd Godhålhöjden

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Beskrivning: Detta skogsobjekt består av en gallrad barrblandskog med enstaka äldre träd.
Fältskiktet varierar med fuktigheten och består både av ristyp, lågörtstyp och av sumptyp. Gran
dominerar trädskiktet men även björk, tall och sälg förekommer. På några gamla träd växer
garnlav (NT) och på sälg stuplav.
Naturvårdsarter: Revlummer, linnea, garnlav (NT), stuplav
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet blir tämligen lågt då det är ont om naturskogselement i
skogen samtidigt som den är gallrad och bedöms i det här fallet vara visst. Ett par
naturvårdsarter, varav en rödlistad art, på en relativt liten yta gör att artvärde bedöms vara
påtagligt. Ett visst biotopvärde och ett påtagligt artvärde gör att naturvärdet blir påtagligt och
klassas i naturvärdesklass 3.

49. Gillersmyran (bild saknas)
Naturvärdesklass: 2
Naturtyp/naturtyper: Myr
Natura 2000-naturtyp: 7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och
gungflyn
Beskrivning: Gillersmyran ligger strax utanför inventeringsområdet men har tagits med då
området besöktes vid tjäderinventeringen i maj och då visade sig ha höga naturvärden. Myren är
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i princip opåverkad av dikningar. Ristuvevegetation dominerar myren och den har bitvis ett glest
trädskikt av äldre tall. Det finns både torrakor med bland annat blanksvart spiklav (NT) och blågrå
svartspik (NT) liksom gamla brandstubbar med kolflarnlav (NT).
Naturvårdsarter: Blanksvart spiklav (NT), vedskivlav (NT), kolflarnlav (NT), blågrå svartspik (NT),
nästlav, tjäder, talltita
Naturvärdesbedömning: I och med att Gillersmyran är en Natura 2000-naturtyp blir
biotopvärdet påtagligt utifrån sällsynthet och hot. Förekomsten av flera rödlistade lavar som
bedöms ha livskraftiga förekomster gör att artvärdet blir högt. Ett påtagligt biotopvärde och ett
högt artvärde gör att naturvärdet också blir högt, det vill säga klassas i naturvärdesklass 2.

50. Granskog i brant

Naturvärdesklass: 2
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd, Berg och sten
Beskrivning: En klippbrant med flerskiktad granskog relativt opåverkad av skogsbruk som
lämnats som hänsynsyta. Området runtom branten är kalavverkat. På minst en gran noterades
violettgrå tagellav. Rikligt med död ved i form av vindfallna lågor och torrakor. Men det saknas
äldre träd och grov död ved. Kryptogamfloran av både mossor och lavar är tämligen rik på
klipporna då sippervatten ibland rinner över dem och de är skuggade av träd. Mossfloran
domineras av husmossor, kvastmossor och kammossa. Det finns även små öppna
vattensamlingar i objektet.
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Naturvårdsarter: Linnea, violettgrå tagellav (NT), garnlav (NT), bäckmossor, nordlig fjädermossa,
tofsmes
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet blir påtagligt då förutsättningarna för en rik biologisk
mångfald bland kryptogamer är tämligen goda på grund av beskuggning samtidigt som
vattentillgången är god. Ett par naturvårdsarter på liten yta gör att objektets artvärde bedöms
vara påtagligt. Ett påtagligt biotop- och artvärde gör att naturvärdet blir högt, det vill säga klassas
i naturvärdesklass 2.

51. Sumpskog

Naturvärdesklass: 2
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop/er: Blandsumpskog
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Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga
Beskrivning: Sumpskog kring ett fuktstråk. I området finns gott om relativt gamla rikt
hänglavsbeväxta granar. Förutom gran finns en del ytor med tall och björk. Bottenskiktet
domineras av vitmossor medan fält- och buskskiktet är mer varierat. I fältskiktet förekommer
hjortron, blåbär, olika gräs och diverse starrarter som utbreder sig i tuvområden medan björksly
och videbuskar dominerar i buskskiktet.
Naturvårdsarter: Garnlav (NT), Jungfru Marie nycklar, bäver
Naturvärdesbedömning: Då området utgörs av en hotad Natura 2000-naturtyp blir biotopvärdet
högt utifrån sällsynthet och hot. Förekomsten av tre naturvårdsarter varav en rödlistad art som
bedöms ha livskraftig förekomst gör att artvärdet bedöms vara visst. Ett högt biotopvärde och ett
visst artvärde med hotad sällsynt biotop innebär att området klassas i näst högsta
naturvärdesklass, det vill säga klass 2.

52. Fattigmyr

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Myr
Natura 2000-naturtyp: 7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och
gungflyn eller 91D0 Trädbevuxen myr
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en liten glest trädbevuxen myr bevuxen med klen
tall. Vegetationen domineras av ristuvevegetation med arter som hjortron, ljung, odon, kråkbär i
fältskiktet och vitmossor i bottenskiktet. Rikligt med Jungfru Marie nycklar på myren. Myren
verkar inte vara dikad.
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Naturvårdsarter: Jungfru Marie nycklar
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet blir påtagligt utifrån sällsynthet och hot då objektet
utgörs av en Natura 2000-naturtyp. Artvärdet bedöms som visst då det åtminstone förekommer
en naturvårdsart. Ett påtagligt biotopvärde och ett visst artvärde gör att området hamnar i
naturvärdesklass 3, det vill säga ett påtagligt naturvärde.

53. Större myr (bild saknas)
Naturvärdesklass: 2
Naturtyp/naturtyper: Myr
Natura 2000-naturtyp: 7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och
gungflyn eller 91D0 Trädbevuxen myr
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en större öppen myr med öppna vattensamlingar
Vegetationen domineras av ristuvevegetation med arter som hjortron, ljung, odon, kråkbär i
fältskiktet och vitmossor i bottenskiktet. Myren verkar inte vara dikad. Flertalet orkidéer
noterades på myren.
Naturvårdsarter: Garnlav (NT), Jungfru Marie nycklar, ängsnycklar, korallrot, snip, rundsileshår
dvärglummer och lopplummer
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet blir påtagligt utifrån sällsynthet och hot då objektet
utgörs av en Natura 2000-naturtyp. Artvärdet bedöms som påtagligt då det förekommer flera
arter orkidéer och därtill ytterligare naturvårdsarter. Ett påtagligt biotopvärde och ett påtagligt
artvärde gör att området hamnar i naturvärdesklass 2, det vill säga ett högt naturvärde.

54. Objekt struket
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55. Naturlig bäck

Naturvärdesklass: 3 (preliminär bedömning)
Naturtyp/naturtyper: Vattendrag
Biotop: Naturlig skogsbäck
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en liten skogsbäck delvis påverkad av skogsbruk.
En stor andel död ved och döda träd ligger i bäcken. Bäcken rinner i kanten av ett skogsbestånd
som utgör ett eget naturvärdesobjekt. Bäckens fauna och flora undersöktes inte i projektet. Vid
naturvärdesinventeringen noterades färska spårstämplar efter utter på ett ställe utmed bäcken
strax NO om denna bäck varvid troligen även denna bäck nyttjas av utter.
Naturvårdsarter: Utter (NT)?
Naturvärdesbedömning: Naturliga skogsbäckar har alltid ett ganska högt biotopvärde som i
detta fall bedöms vara påtagligt. Eventuell förekomst av utter och att det är troligt att det
förekommer ytterligare naturvårdsarter i bäcken gör att artvärdet bedöms som påtagligt, men är
en preliminär bedömning. Ett påtagligt biotopvärde och ett visst artvärde innebär att området
hamnar i naturvärdesklass 3.
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56. Barrblandskog vid Stormobäcken

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Barrblandskog av lågörtstyp
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en barrblandskog på båda sidor av
Stormobäcken, sydöst om Kilforsens kraftverk. Gran dominerar bland trädslagen men här finns
även tall, björk, gråal och rönn. Beståndsåldern var svår att uppskatta men det verkade saknas
gamla träd, träd äldre än 150 år. Fältskiktet är örtrikt med arter som harsyra och ekbräken.
Tillgången på död ved är tämligen god av både högstubbar och lågor.
Naturvårdsarter: Kungsfågel (VU), spillkråka (NT; gamla hackmärken)
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet bedöms vara påtagligt då skogen kan ha trädkontinuitet
och det finns gott om död ved, att bäcken sannolikt svämmar över vid vårfloden bidrar till
biotopvärdet. Förekomsten av enstaka naturvårdsart innebär att artvärdet bedöms som visst. Ett
påtagligt biotopvärde och ett visst artvärde gör att området klassas i klass 3.
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57a. Stormobäcken

Naturvärdesklass: 2 (preliminär bedömning)
Naturtyp/naturtyper: Vattendrag
Biotop: Naturlig skogsbäck
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av Stormobäcken. Bäcken rinner genom olika
skogsbestånd där flera utgör egna naturvärdesobjekt. Bäckens fauna och flora undersöktes inte i
projektet. Vid fältbesök i maj noterades färska spårstämplar efter utter på ett ställe utmed
bäcken.
Naturvårdsarter: Utter (NT)
Naturvärdesbedömning: Naturliga skogsbäckar har alltid ett ganska högt biotopvärde som i
detta fall bedöms vara påtagligt. Förekomsten av utter och att det är troligt att det förekommer
ytterligare naturvårdsarter i bäcken gör att artvärdet bedöms som påtagligt, men är en
preliminär bedömning. Ett påtagligt biotop- och artvärde innebär att områdets hamnar i
naturvärdesklass 2, men är en preliminär bedömning.
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57b. Remsa med granar utmed Stormobäcken

Naturvärdesklass: 2
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Granskog av ristyp, gransumpskog
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga
Beskrivning: Utmed Stormobäcken har man lämnat en remsa med äldre rikt hänglavsbeväxta
granar som naturvårdshänsyn vid en avverkning. Några naturvårdsarter noterades i objektet.
Naturvårdsarter: Linnea, garnlav (NT), rödbrun blekspik (NT)
Naturvärdesbedömning: Natura 2000-naturtypen 9010 är en hotad naturtyp. Detta innebär
normalt att biotopvärdet blir högt utifrån sällsynthet och hot. Artvärdet bedöms som påtagligt då
det åtminstone förekommer tre naturvårdsarter inom en begränsad yta. Ett påtagligt
biotopvärde och ett påtagligt artvärde gör att området hamnar i naturvärdesklass 2, det vill säga
ett högt naturvärde.
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58. Stormskadad skog SO Kilforsen

Naturvärdesklass: 2
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Granskog av ristyp
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en grandominerad skog som påverkats mycket
kraftigt av en storm för några år sedan. Stormen fällde många träd och dessa ligger nu kvar som
vindfällen, även granlågor med basala stambrott finns. De kvarvarande träden är rikt beväxta
med hänglavar, främst av tagellavar. Fältskiktet domineras av blåbärsris.
Naturvårdsarter: Revlummer, linnea, garnlav (NT), rynkskinn (NT), spillkråka (NT)
Naturvärdesbedömning: Natura 2000-naturtypen 9010 är en hotad naturtyp. Detta innebär att
biotopvärdet blir högt utifrån sällsynthet och hot. Artvärdet bedöms som påtagligt då det
åtminstone förekommer några naturvårdsarter inom en begränsad yta. Ett högt biotopvärde och
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ett påtagligt artvärde gör att området hamnar i naturvärdesklass 2, det vill säga ett högt
naturvärde.

59. Blåbärsgranskog

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Granskog av ristyp
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga (icke fullgod)
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en likåldrig barrskog med inslag av död ved i
form av lågor och torrakor. Bottenskiktet domineras av husmossa. Fältskiktet domineras av
blåbärsris (100 % ristäckning) med inslag av lågörter som ekbräken och harsyra. Ormvråk har ett
bo i objektet.
Naturvårdsarter: Stuplav, garnlav (NT), vanlig mattlummer, revlummer, ormvråk
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet är visst med element av enstaka död ved och hög
blåbärsristäckning. Ett visst artvärde då det i området förekommer enstaka rödlistade
naturvårdsarter som bedöms ha livskraftiga förekomster. Utter har observerats nära
vattendraget i objektet. Ett visst biotop- och påtagligt artvärde innebär att området hamnar i
naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.

NVI Ranasjöhöjden

2017-11-10

60. Naturskog vid Stormobäcken

Naturvärdesklass: 1
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Granskog av ristyp
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en grandominerad naturskog som i norr är
påverkad av en storm. Här finns nämligen ganska gott om vindfällen. Längre in i skogen, speciellt
i anslutning till Stormobäcken finns gott om granlågor med basala stambrott. På dessa lågor
noterades flera rödlistade, av skogsbruk missgynnade tickor. Fältskiktet domineras huvudsakligen
av blåbärsris men det finns smärre fläckar som domineras av lågörter. I träden finns gott om
hänglavar.
Naturvårdsarter: Revlummer, linnea, garnlav (NT), bårdlav, stuplav, rosenticka (NT), rynkskinn
(NT), violmussling (NT), ullticka (NT), granticka (NT), spillkråka (NT)
Naturvärdesbedömning: Natura 2000-naturtypen 9010 är en hotad naturtyp. Detta innebär att
biotopvärdet blir högt utifrån sällsynthet och hot. Artvärdet bedöms också som högt då det i
området förekommer flera rödlistade naturvårdsarter som bedöms ha livskraftiga förekomster.
Ett högt biotop- och artvärde innebär att området hamnar i högsta naturvärdesklass, dvs klass 1.
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61. Granskog söder om Borgmon

Naturvärdesklass: 1
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop: Granskog av ristyp
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en flerskiktad olikåldrig barrskog troligen
uppkommen efter brand, detta då det finns relativt gott om gamla mossöverväxta lågor, enstaka
gamla granar med brandljud och brandstubbar. Fältskiktet domineras av blåbärsris med inslag av
lågörter som ekbräken och harsyra. På de spridda ej mossöverväxta granlågorna noterades flera
tickor som indikerar lågakontinuitet. På en gran noterades lunglav (NT) vilket är ovanligt.
Naturvårdsarter: Linnea, garnlav (NT), skinnlav, lunglav (NT), rosenticka (NT), rynkskinn (NT),
ostticka (NT), granticka (NT), spillkråka (NT)
Naturvärdesbedömning: Natura 2000-naturtypen 9010 är en hotad naturtyp. Detta innebär att
biotopvärdet blir högt utifrån sällsynthet och hot. Artvärdet bedöms också som högt då det i
området förekommer flera rödlistade naturvårdsarter som bedöms ha livskraftiga förekomster.
Ett högt biotop- och artvärde innebär att området hamnar i högsta naturvärdesklass, klass 1.

62. Vägkant söder om Godhålhöjden (bild saknas)
Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Infrastruktur och bebyggd mark
Biotop: Vägkant med örtrik flora
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Beskrivning: På södra sidan av vägen, under kraftledningen, söder om Godhålhöjden finns en
örtrik vägkant. Vägen går här i en svacka vilket gör att det finns gott om vatten i diket, och det
börjar mer eller mindre en liten bäck där. Här finns en relativt artrik kärlväxtflora med arter som
humleblomster, midsommarblomster, prästkrage, kummin, liten blåklocka och smultron. Den
rika växtligheten med gott om nektar gör området rikt på insekter där arter som större
frågeteckenbock, brun blåvinge, ängsblåvinge, prydlig pärlemorfjäril och skogsnätfjäril noterades
tillsammans med bland annat olika blomflugor.
Naturvårdsarter: Humleblomster, brun blåvinge
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet bedöms som visst på grund av goda förutsättningar för en
artrik flora. Att vägkanten slås förstärker biotopvärdet. Artvärdet bedöms som påtagligt då det
torde vara betydligt artrikare än de flesta andra vägkantsmiljöer i trakten. Ett visst biotopvärde
och ett påtagligt artvärde gör att området hamnar i naturvärdesklass 3, ett påtagligt naturvärde.

63. Västvänd brant under kraftledningen, Ladumyrberget

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Berg och sten
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av klippbrant som ligger exponerad mot
västnordväst rakt under en kraftledning.
Naturvårdsarter: Inga noterade
Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet blir påtagligt då förutsättningarna för en rik biologisk
mångfald bland kryptogamer är tämligen goda på grund av goda ljusförhållanden samtidigt som
mikroklimatet torde vara gott på grund av närheten till en våtmark och att solinstrålningen inte
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blir påtaglig och därmed uttorkande. Då inga naturvårdsarter noterades borde artvärdet normalt
bli obetydligt, i det här fallet görs dock bedömningen att förutsättningarna att finna sådana arter
är tämligen goda samt att området torde ha en artrik kryptogamflora att artvärdet bedöms som
visst, men är en preliminär bedömning. Ett påtagligt biotopvärde och ett visst artvärde gör att
naturvärdet blir påtagligt, det vill säga klassas i naturvärdesklass 3.

64. Skumsåstjärnen

Naturvärdesklass: 2 (preliminär bedömning)
Naturtyp/naturtyper: Vatten
Biotop: Småvatten
Natura 2000-naturtyp: 3160 Dystrofa sjöar och småvatten
Beskrivning: Skumsåstjärnen är en liten tjärn som omges av myr. Vegetationen och faunan i den
inventerades inte noggrannare.
Naturvårdsarter: Inga arter noterade
Naturvärdesbedömning: Att området utgörs av en Natura 2000 naturtyp som ej är hotad innebär
att biotopvärdet blir påtagligt. Även om inga naturvårdsarter noterades vid fältbesöket är det
högst sannolikt att det förekommer en del naturvårdsarter här, därav görs en preliminär
bedömning att artvärdet också är påtagligt. Ett påtagligt biotop- och artvärde gör att naturvärdet
blir högt, det vill säga klassas i naturvärdesklass 2, men då artvärdet är en preliminär bedömning
blir även naturvärdesklassificeringen preliminär.
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65. Kärr N om Näsåkersvägen

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Myr
Biotop/er: Fattigkärr
Beskrivning: Ett mindre, öppet fattigkärr med små vattensamlingar. Bottenskiktet på myren
domineras av olika vitmossor medan det i fältskiktet bitvis är rikligt med olika Carex och tuvull. I
kanterna växer en del björk- och videsly. Bland andra naturskogselement märks en del senvuxna
träd.
Naturvårdsarter: Snip, vattenklöver
Naturvärdesbedömning: Objektet har ett visst biotopvärde med element av senvuxna träd, kärr
och öppet vatten samt ett visst artvärde. Typiska mossor för naturtypen 7140 eftersöktes inte.
Ett visst biotop- och artvärde innebär att naturvärdet blir påtagligt, det vill säga naturvärdesklass
3.
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66. Fattigmyr med sumpskog

Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Myr, skog och träd
Biotop/er: Fattigkärr, trädbeklädd myr
Natura 2000-naturtyp: 7140 Öppna myrar och kärr.
Beskrivning: En mindre fattigmyr.
Bottenskiktet på myren domineras av olika vitmossor medan det i fältskiktet bitvis är rikligt med
olika Carex och tuvull. På myren växer tall och gran. I kanterna växer granskog. Bland andra
naturskogselement märks en del senvuxna träd.
Naturvårdsarter: Naturvärdesbedömning: Objektet har ett visst biotopvärde med element av senvuxna träd, kärr.
Typiska mossor för naturtypen 7140 eftersöktes inte. Ett visst biotop-värde men obetydligt
artvärde innebär att naturvärdet blir påtagligt, det vill säga naturvärdesklass 3.
67. Gransumpskog (bild saknas, bedömning från tidigare inventering, Enetjärn,
2015).
Naturvärdesklass: 1
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop/er: gransumpskog
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga.
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Beskrivning: Flerskiktad gransumpskog med stort inslag av den rödlistade garnlaven (NT).
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.
Naturvårdsarter: Ullticka (NT), rosenticka (NT), stor aspticka (NT), lunglav (NT) och garnlav (NT)
Naturvärdesbedömning: 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 stor förekomst av livskraftiga
naturvårdsarter.
68. Tallskog (bild saknas, bedömning från tidigare inventering, Enetjärn, 2015)
Naturvärdesklass: 3
Naturtyp/naturtyper: Skog och träd
Biotop/er: Barrnaturskog
Natura 2000-naturtyp: 9010 Västlig taiga (icke fullgod).
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.
Naturvårdsarter: Ullticka (NT).
Naturvärdesbedömning: 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.
69. Bäck (bild saknas, bedömning från tidigare inventering, Enetjärn, 2015)
Naturvärdesklass: 3 (preliminär bedömning)
Naturtyp/naturtyper: Vattendrag
Biotop/er: Mindre vattendrag
Natura 2000-naturtyp: 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.
Naturvårdsarter: Naturvärdesbedömning: 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.
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