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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Kabeko Kraft AB planerar att uppföra fyra nya vindkraftparker i området runt
Ångermanälven i Kramfors och Sollefteå kommuner i Västernorrlands län, genom
dotterbolagen Ådalen Vindkraft, Knäsjöberget Vindkraft, Vitberget Vindkraft och
Sörlidberget Vindkraft. Tre av parkerna kommer att ligga ca 20 km söder om Sollefteå runt
Knäsjöberget, Sörlidberget, och Vitberget. En park kommer att ligga vid Storhöjden ca
40 km öster om Sollefteå. E.ON Elnät Sverige AB (nedan E.ON Elnät), som har områdeskoncession för elnät i området, har fått förfrågan om att ansluta den planerade vindkraften
till överliggande nät. De anslutande kraftledningarna kommer att ha en spänning på 130 kV
och planeras att anslutas till en ny transformatorstation Nässe, varifrån den producerade
energin från vindkraften kan överföras till stamnätet genom den befintliga stamnätstationen
Hjälta, sydost om Långsele.
Totalt kommer fyra nya 130 kV kraftledningar att krävas för att ansluta de aktuella
vindkraftparkerna:
1. Vitberget- Knäsjöberget/Sörlidberget
2. Knäsjöberget/Sörlidberget-Källsjön
3. Storhöjden-Källsjön
4. Källsjön-Nässe (dubbel 130 kV)
E.ON Elnät avser att söka separata tillstånd (nätkoncession för linje) för var och en av de
fyra ledningarna och har anlitat Sweco för att hantera miljö- och tillståndsfrågor för de
planerade ledningarna. Detta samrådsunderlag behandlar 130 kV kraftledningen
Storhöjden-Källsjön. Övriga ledningar behandlas separat och där har tillståndsansökningar
skickats in till Energimarknadsinspektionen i slutet av januari 2017.
Under mars-april 2016 genomförde E.ON Elnät samråd avseende olika ledningsstråk för
ledningen mellan Storhöjden och Källsjön (se figur 1 nedan). Efter avslutat stråksamråd
har E.ON Elnät utvärderat inkomna synpunkter, gjort ytterligare utredningar samt låtit
genomföra en naturvärdes- och fågelinventering inom det stråk som bedömts som mest
lämpligt att gå vidare med. Baserat på detta har E.ON Elnät tagit fram ett
sträckningsförslag för ledningen (se avsnitt 4.3). På en delsträcka har det konstaterats att
det behövs en mer detaljerad förprojektering för att säkerställa att ledningen går att bygga,
då området är brant och svårframkomligt. På denna sträcka har ett förslag på sträckning
tagits fram men ett större område har ändå avgränsats då det sannolikt kan bli aktuellt med
justeringar. Denna förprojektering pågår parallellt med detta samråd för sträckning.
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Figur 1. Samrådda stråk för planerad ledning mellan Storhöjden och Källsjön.

1.2

Lagstiftning

I en ansökan om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen (1997:857) ingå en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Samrådsförfarandet och kraven på en MKB sker i
enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är
att förbättra beslutsunderlaget och ge berörda möjlighet till insyn och påverkan. Ansökan
om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen. När nätkoncession
erhålls gäller den i regel tills vidare. Koncessionen kan omprövas tidigast efter 40 år.
För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av
rättigheter som E.ON Elnät tillämpar utgörs av servitutsavtal och/eller ledningsrätt.
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1.3

Genomförande av samråd

Samråd ska enligt miljöbalken genomföras i första hand med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och enskilda berörda. Om verksamheten antas medföra betydande
miljöpåverkan enligt länsstyrelsens bedömning ska samråd även ske med övriga statliga
myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som kan beröras. För att ge
möjlighet för berörda att tidigt följa utvecklingen i projektet har E.ON Elnät redan från
början valt att samråda brett med samtliga instanser.
Samrådet för den planerade kraftledningen inleddes genom samrådsmöten med
Länsstyrelsen och berörda kommuner under november 2015. Skriftligt samråd med
berörda myndigheter, organisationer och fastighetsägare avseende föreslagna ledningsstråk
genomfördes sedan under mars-april 2016. Allmänheten informerades om projektet genom
annonser i Tidningen Ångermanland, Kramforsbladet och Sollefteåbladet. Den information
och de synpunkter som framkommit i stråksamrådet har sedan tillsammans med annan
information legat till grund för arbetet med att ta fram ett sträckningsförslag.
E.ON Elnät vill på nytt informera och samråda med berörda parter om den aktuella
ledningen. Föreliggande samrådsmaterial är avsett att utgöra underlag för samråd avseende
föreslagen ledningssträckning för den planerade kraftledningen. Samrådet genomförs
skriftligen och genom samrådsmöte med berörda fastighetsägare och allmänhet.
Allmänheten kommer att informeras om projektet via annonsering i lokaltidningar.
Berörda parter ges härmed ytterligare ett tillfälle att inkomma med eventuella synpunkter
rörande projektet, denna gång avseende ett sträckningsförslag. E.ON Elnät vill betona att
det redovisade sträckningsförslaget i detta skede inte är fastslaget. Sträckningen kan
komma att justeras efter genomfört sträckningssamråd. Eventuella större sträckningsjusteringar kan komma att behöva samrådas på nytt med berörda parter. Utfallet av
sträckningssamrådet kommer alltså, tillsammans med vad som tidigare framkommit, att
styra utformningen av den förordade sträckningen samt den MKB som avses bifogas den
kommande ansökan om nätkoncession för linje.
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2

Lokalisering, omfattning och utformning

2.1

Lokalisering och omfattning

De fyra vindkraftparker som ska anslutas genom den planerade kraftledningen ligger i
Sollefteå och Kramfors kommuner i Västernorrlands län. Svenska Kraftnät som ansvarar
för stamnätet har anvisat anslutningen av de planerade vindkraftparkerna till stamnätsstationen Hjälta, sydost om Långsele, för vidare överföring till stamnätet. E.ON Elnät, i
samarbete med Svenska Kraftnät, planerar därför att anlägga en ny transformatorstation
med transformering från 130 kV till 400 kV i anslutning till stamnätsstationen. Den nya
stationen kommer att ges namnet Nässe. Tre av vindkraftparkerna är belägna söder om
Nässe, medan den fjärde parken ligger öster därom.
E.ON Elnät har genomfört en nätoptimeringsutredning för att kunna fastslå hur det nya
130 kV nätet bäst bör utformas. Flera möjliga alternativ har studerats. Utredningen visade
att den lösning som innebär den kortaste ledningslängden (och därmed är optimal ur ett
ekonomiskt-, tekniskt- och markintrångsperspektiv) är att en ny kopplingsstation
lokaliseras centralt i området, väster om Källsjön. Stationen som ligger ca 15 km sydost
om Nässe kommer att knyta ihop inkommande ledningar från Storhöjden och
Knäsjöberget/Sörlidberget/Vitberget med en ny dubbel 130 kV ledning till Nässe.
Ledningen mellan Storhöjden och Källsjön kommer att bli ca 37 km lång. Ledningen
kommer att utgå från en ny transformatorstation vid vindkraftparken Storhöjden och
ansluter sedan till den planerade transformatorstationen vid Källsjön.

2.2

Förordad utformning

Den nya ledningen kan antingen byggas som trädsäker luftledning eller som markförlagd
kabel. E.ON Elnät har valt att förorda ett utförande med trädsäker luftledning. Motiven till
detta beslut är främst knutna till leveranssäkerhet och ekonomi. Driftsäkerheten för en
markkabel är generellt god, men ett eventuellt fel är svårt och tidskrävande att lokalisera
och åtgärda. Det kan ta upp till flera veckor att lokalisera och avhjälpa eventuella fel på en
markkabel och det kan bli aktuellt att byta ut långa kabelsträckor. En luftledning är
betydligt enklare att komma åt för inspektion, felsökning och reparation, vilket minskar
avbrottstiden vid eventuella fel. För produktionsanläggningar av aktuell storlek är det
mycket viktigt att eventuella fel kan åtgärdas snabbt. Generellt är det för ledningar i
regionnätet betydligt dyrare att anlägga en markkabel jämfört med en luftledning. I det
aktuella fallet beräknas kostnaden för ett utförande med markförlagd kabel bli ca 500 Mkr
jämfört med ca 100 Mkr i luftledningsutförande. Kabelalternativet är alltså nästan 5 gånger
dyrare än förordat luftledningsalternativ. Kostnadskalkylen är baserad på EBR:s
kostnadskatalog KLG1:15, erfarenhetsmässiga bedömningar samt kostnadsuppgifter från
materialleverantörer.
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Att en luftledning är trädsäker innebär att det inte finns några träd som vid storm eller
oväder riskerar att falla på och skada ledningen. Detta tillgodoses dels genom en
kalavverkad skogsgata och dels genom avverkning av farliga träd i skogsgatans
sidoområden, se figur 2. Den nya ledningen innebär att en ca 40 m bred skogsgata kommer
att behöva avverkas och tas i anspråk för den nya ledningen.

Figur 2. Principskiss för trädsäker ledningsgata.

Ledningen föreslås uppföras i enbenta stålrörsstolpar eller i portalstolpar. Stålstolparnas
höjd blir i normalfallet 20-30 m, men enstaka högre eller lägre stolpar kan bli aktuella.
Denna typ av konstruktion innebär att faslinorna sitter i flera nivåer. Som alternativ till
rörstolpar kan ledningen uppföras i portalstolpar. Denna konstruktion är normalt mellan
15-25 m hög och har faslinorna horisontalplacerade.
På sträckan Arlom-Boteå-Fanom är sambyggnation med befintlig 40 kV ledning möjlig,
inklusive korsningen av älven vid Prästholmen (ca 4,5 km). Vid korsning av älven är det
ont om plats och där är sambyggnation sannolikt en förutsättning för att den nya ledningen
ska få plats. På denna sträcka erfordras därför en konstruktion med enbenta stålrörsstolpar.
Från näset mellan Källsjön och Tunsjön och fram till den planerade stationen vid Källsjön
är det möjligt att samlokalisera den nya ledningen med befintliga ledningar. Denna sträcka
är ca 3 km lång. Alla övriga sträckor kommer att byggas i tidigare obruten terräng.
I figur 3 nedan redovisas skisser på stålrörsstolpar, till vänster två olika typer för
enkelledning och till höger två olika typer för sambyggnation (två ledningar i varje stolpe).
I figur 4 redovisas en skiss på en portalstolpe.
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Figur 3. Stolpskiss med stålrörstolpar för enkelledningar till vänster och dubbelledningar till höger.

Figur 4. Skiss med portalstolpe.

Utöver ovan nämnda stolptyper kan det bli aktuellt att använda stolpar av annan typ om
förhållandena så kräver.
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3

Planer

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ange sina intentioner för mark- och
vattenanvändning inom kommunen i en kommuntäckande översiktsplan. Gällande
översiktsplan för Kramfors kommun är från 2013. Gällande översiktsplan för Sollefteå
kommun är från 1990, men arbetet med en ny översiktsplan pågår. Under hösten 2015 har
dialogmöten genomförts med allmänheten. Under juli-september 2016 har ett förslag på
översiktsplan varit ute på samråd genom presentation, utställning och möten på
medborgarkontoren i kommunen. Synpunkter som framkommit under processen har
sammanställts i en samrådsredogörelse som fastställts av kommunstyrelsen i november
2016. Ytterligare en utställning av samrådsmaterialet genomförs under slutet av 2016 och
början av 2017. Efter detta kommer eventuella justeringar av planen att genomföras innan
kommunstyrelsen kan anta planen.
Båda de berörda kommunerna har antagit fördjupade översiktsplaner eller tematiska tillägg
till gällande översiktsplaner avseende vindkraft. Inga detaljplaner, områdesbestämmelser
eller övriga fördjupade översiktsplaner berörs av föreslagen sträckning. Ledningen bedöms
således vara förenlig med gällande planer.
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4

Studerade alternativ

E.ON Elnät använder sig av en särskild utredningsmetodik som tillämpas för alla större
kraftledningsprojekt. Inledningsvis avgränsas ett utredningsområde. Utredningsområdet
ska vara stort nog att rymma flera alternativa sträckningar. Inom utredningsområdet
föreslås därefter flera tänkbara stråk. Stråken definieras utifrån de intressen som finns i
området, landskapets geografi och topografi, samt möjligheten att följa befintlig
infrastruktur. Inom varje stråk kan det finnas flera möjligheter till alternativa sträckningar.
En genomgång av allmänna intressen för exempelvis natur- och kulturmiljö och
markanvändning inom stråken görs som en del av underlaget för beslut om vilket stråk som
är lämpligast att utreda vidare och fastställa en sträckning inom. Inkomna synpunkter
under genomfört stråksamråd utgör en viktig del av beslutsunderlaget. Andra faktorer som
E.ON Elnät tar hänsyn till vid val av stråk är bl.a. tekniska och ekonomiska aspekter.
Inom det valda stråket definieras därefter sträckningsförslag som samråds på nytt. Efter
avslutat samråd upprättas en MKB för vald sträckning som sedan utgör en del av ansökan
om koncession. En ansökningshandling för vald sträckning sammanställs därefter och
lämnas in till Energimarknadsinspektionen (Ei).

4.1

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att den planerade ledningen mellan Storhöjden och Källsjön inte
kommer till stånd. Detta skulle medföra att den planerade vindkraftproduktionen inte kan
anslutas till stamnätet. Samhället går då miste om förnyelsebar energi, motsvarande upp till
520 MW installerad effekt. Ur ett socialt och lokalekonomiskt perspektiv innebär
nollalternativet att de arbetstillfällen som skapas under anläggnings- och driftskedet för
ledningarna och vindkraftanläggningarna inte blir av.
Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser som ledningen, och i
förlängningen även vindkraftanläggningen vid Storhöjden, skulle medföra uteblir. Det
medför exempelvis att landskapsbilden inte påverkas och att ingen förändring av natureller kulturmiljö sker.

4.2

Val av stråk

Efter en noggrann utvärdering av den information som framkommit i genomfört
stråksamråd samt utredning av kända intressen inom studerade ledningsstråk, har E.ON
Elnät valt att förorda stråk 2A och 2D för fortsatt utredning av möjlig ledningssträckning
mellan Storhöjden och Källsjön. Beslutet grundar sig främst på att en ledning inom detta
stråk bedöms ge minst påverkan på landskapsbilden, i huvudsak vid passage över
Ångermanälven, samt minimalt med markintrång. För att ta fram en lämplig sträckning
inför detta samråd har det även utförts en naturvärdes- och fågelinventering inom valt stråk
för att säkerställa en lämplig sträckning där hänsyn tagits till naturvärden.
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4.3

Sträckningsförslag

Föreslagen sträckning för planerad ledning mellan Storhöjden och Källsjön utgår i västlig
riktning från föreslagen stationsplacering vid vindkraftpark Storhöjden. Sträckningen viker
av något norrut och passerar norr om Grössjön och söder om Offersjön, korsar järnvägen
söder om Arlomstjärnen och viker sedan av i sydvästlig riktning. Sträckningen passerar
genom Arlom där två alternativa sträckningar tagis fram. En följer befintligt ledningsstråk
rakt söderut och ett alternativ viker av västerut och rundar delar av bebyggelsen. På denna
delsträcka är det trångt att ta sig fram med en ny ledning på grund av omgivande
bebyggelse, en möjlighet är att bygga om befintliga ledningar så att den nya ledningen kan
nyttja befintlig ledningsgata. Befintliga ledningar har lägre spänning (40 kV och 10 kV)
vilket gör att det är lättare och mindre kostsamt att bygga om dessa till förmån för den nya
ledningen.
Sträckningen fortsätter söderut, i befintligt ledningsstråk, förbi Boteå innan korsning av
Ångermanälven. Sträckningen går över södra delen av Prästholmen och passerar Fanom på
sydvästra sidan av älven. För att få plats med den nya ledningen på sträckan intill och över
älven kommer ombyggnation av befintlig 40 kV ledning att bli aktuellt.
Sträckningen mellan Storhöjden och söder om Fanom framgår av figur 5 nedan.

Figur 5. Östra delen av förordad sträckning, mellan Storhöjden och söder om Fanom/Lövlidberget.
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Strax söder om Fanom viker sträckningen av västerut och passerar söder om Lövlidberget,
medan befintligt ledningsstråk fortsätter söderut. Sträckningen korsar Fäbodbäcken och
föreslås sedan passera norr om Vålmsjön, för att sedan vika av något norrut och passera
norr om Barfjället samt söder om Lökomsvattnen. På denna delsträcka är terrängen mycket
brant och svårframkomlig. Ett förslag på sträckning har tagits fram men för att säkerställa
lämpligheten behöver ytterligare studier och en mer detaljerad förprojektering genomföras,
ett arbete som fortgår parallellt med detta samråd. Då det är osäkert var man kan komma
fram med en ledning i detta område har ett större område avgränsats kring föreslagen
sträckning och det är möjligt att justeringar kan bli aktuellt inom området. Då terrängen är
svårframkomlig har det historiskt inte varit möjligt att bedriva skogsbruk i området vilket
gör att det finns mycket naturvärden i området. E.ON Elnät kommer i möjligaste mån att
anpassa sträckningen för att undvika identifierade naturvärden. Den svårframkomliga
terrängen gör att vissa naturvärden sannolikt kommer att påverkas för att säkerställa att
sträckningen är byggbar.
Ca 0,5 km sydväst om Lökomsvattnen viker sträckningen av i sydvästlig riktning och
korsar sedan väg 90 efter ca 1,5 km. Sträckningen fortsätter sedan i samma riktning i ca 6
km och korsar över Tunsjöån som förbinder sjöarna Källsjön och Tunsjön med varandra.
Sträckningen viker sedan av i nordvästlig riktning och följer befintligt ledningsstråk till
planerad transformatorstation vid Källsjön.
Sträckningen från söder om Lövlidberget (sydväst om Fanom) till planerad
transformatorstation vid Källsjön framgår av figur 6 nedan. Föreslagen sträckning i sin
helhet framgår även av kartor i bilaga 1 och 2.

Figur 6. Västra delen av förordad sträckning, mellan söder om Lövlidberget och planerad transformatorstation vid
Källsjön.
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5

Beskrivning av berörda intressen och
konsekvensbedömning

I detta avsnitt beskrivs nulägessituationen med avseende på landskapsbild, markanvändning, natur- och kulturmiljö, friluftsliv, infrastruktur och boendemiljö mm. Kända intressen
inom 100 m från föreslagen ledningssträckning har identifierats och beskrivs kortfattat
nedan. Som komplement till tillgänglig information har en naturvärdes- och
fågelinventering genomförts inför framtagandet av förordad sträckning. Utpekade intressen
finns redovisade på karta i bilaga 2 samt tabeller i respektive delavsnitt. Beteckningar i
kursiv stil inom parantes hänvisar till intressen i dessa bilagor.

5.1

Landskapsbild

5.1.1 Beskrivning
Områdena öster och väster om älvdalen utgörs huvudsakligen av barrskog, med varierande
grad av bebyggelse och odlingslandskap närmast älven. Skogen, som i allmänhet är starkt
påverkad av modernt skogsbruk, domineras av tall och gran med varierande inslag av
lövträd, i första hand björk, asp och al. Skogsområdet är mycket glest bebyggt. Området är
starkt kuperat med framträdande brantformer av typ flyggberg. Det är stora skillnader
mellan höjder och dalar. De högsta topparna ligger över 300 m ö h, medan
kulturlandskapet runt Boteå ligger på 10-30 m ö h. Landskapet genom storskogen är till sin
karaktär storskaligt, även om den kuperade terrängen skapar variation, liksom sjöarna,
vattendragen och myrarna.
I älvdalen kring Boteå finns odlingsbygd med mycket gamla anor. Landskapet är öppet,
med hävdade åkermarker, åkerholmar samt gårdar och området omfattas av bevarandeplan
för odlingslandskapet (BO 1). Norr om Boteå passerar sträckningen också genom
odlingslandskapet kring Arlom, även detta en odlingsbygd med gamla anor, och på västra
sidan av älven passerar sträckningen enstaka bebyggelse i odlingslandskapet vid Fanom
(BO 2). På sträckan genom odlingslandskapet finns idag en 40 kV ledning som passerar
genom bebyggelsen och över älven. Den nya ledningen föreslås här sambyggas med den
befintliga ledningen för att det ska vara möjligt att få plats med båda ledningarna.
5.1.2 Konsekvensbedömning
Påverkan på landskapsbilden i skogsmark, som är den dominerande typen av mark längs
med sträckningen, bedöms bli begränsad. Beroende på stolptyp kan stolparna bli synliga i
det omgivande landskapet, i synnerhet i områden med kuperat landskap. Portalstolpar blir
normalt något lägre och i nivå med omgivande skog medan stålstolparna blir något högre.
Sammantaget bedöms påverkan inom skogsmark bli liten och lokal inom de områden som
angränsar till ledningen.
I det öppna odlingslandskapet kring Ångermanälven, huvudsakligen öster om älven vid
Arlom och Boteå, kommer ledningen att bli synlig och påverka landskapsbilden.
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Ledningen kommer också att bli synlig vid korsning av älven och övriga vattendrag samt
vid korsning med vägar och jänvägen. Genom odlingslandskapet intill älven samt vid
korning över älvdalen föreslås ledningen byggas ihop med en befintlig 40 kV ledning. På
så vis skapas inget helt nytt intrång i landskapet även om stolparna kommer att bli större än
de som står där idag. Sammantaget bedöms påverkan på lanskapsbilden inom
odlingslandskapet och älvdalen blir måttlig.

5.2

Markanvändning och naturresurser

5.2.1 Beskrivning
Skogsbruk är den areella näring som dominerar markanvändningen i området. Privat
skogsbruk såväl som mer storskaligt skogsbruk bedrivet av skogsbolag förekommer.
Ledningslängden i skogsmark för förordat alternativ uppskattas till knappt 35 km.
Föreslagen sträckning passerar genom odlingsmark vid Arlom och Boteå i
Ångermanälvens dalgång, men andelen odlingsmark som berörs är relativt liten.
Ledningslängden i odlingsmark för förordat alternativ uppskattas till ca 2,5 km.
På den östra och norra delen av Ångermanälven, utanför odlingsmarken runt Boteå och i
älvdalen, berörs ett område av riksintresse för rennäringen (RIRen 1). Området tillhör
Voernese sameby och utgör vinterbete samt uppsamlingsområde för renarna. Området
öster om Ångermanälven ingår även i samebyn Vilhelmina Södras område, som
vinterbetesområde. Väster om Ångermanälven berörs Voernese samebys område och här
har både Voernese och Ohredahke utpekat vinterbete. Väster om Källsjön och Tunsjön
finns även information om att Ohredahke använder området för en av sina vintergrupper
(Vgr 1). Utpekade områden av intresse för rennäringen framgår av figur 7 nedan.
Ett område utpekat som grundvattenförande geotop (Prästholmen) samt ett område med
måttlig grundvattentillgång berörs av den förordade sträckningen, se figur 7 nedan.

sid 16/29

Figur 7. Rennäringsintressen längs med förordat sträckningsförslag.

5.2.2 Konsekvensbedömning
Den planerade ledningen kommer att kräva en ca 40 m bred skogsgata kring ledningen
vilket grovt räknat innebär att 140 ha skogsmark behöver tas i anspåk. På vissa delar av
sträckan är dock terrängen brant och svårframkomlig vilket innebär att det är svårt att
bedriva skogsbruk. Påverkan på skogsbruket i området bedöms bli måttlig.
Ledningen kommer att medföra ett visst intrång i åkermark där stolpplaceringar blir
aktuellt. På den sträcka där ledningen passerar genom odlingslandskap föreslås ledningen
sambyggas med den 40 kV ledning som finns på platsen idag. Den nya ledningen kommer
att medföra nya intrång där stolpplaceringar blir aktuellt, dock försvinner de befintliga
stolparna för 40 kV ledningen. Påverkan på jordbruksmark bedöms samantaget bli liten.
Föreslagen sträckning passerar genom ett område av riskintresse för rennäringen som utgör
ett kärnområde och uppsamlingsområde för Voernese sameby. En ledning medför ett nytt
element i den omgivande skogsmarken och kan upplevas som ett hinder eller en störning
för renskötseln. Ledningens lokalisering sammanfaller med järnvägen och väg 335 på den
aktuella sträckan vilket innebär att ledningen inte innebär ett helt nytt intrång i tidigare
orörd mark. I övrigt berörs vinterbetesområden. Sammantaget bedöms påverkan på
rennäringen till följd av ledningen i sig bli liten, dock medför ledningen tillsammans med
planerad vindkraftpark att kumulativa effekter på rennäringen uppstår (se avsnitt 6).

sid 17/29

Där ledningen passerar grundvattenförande biotop och utpekad grundvattentillgång
kommer särskild försiktighet att vidtas vid kommande arbeten och stopplaceringar och val
av stoltyp att anpassas för att undvika eventuell påverkan på grundvatten. Sammantaget
bedöms påverkan bli obetydlig om skadeförebyggande åtgärder vidtas.

5.3

Naturmiljö

5.3.1 Beskrivning
Förordad sträckning berör huvudsakligen produktionsskog som ofta är tydligt påverkad av
skogsbruk. Viss del naturskogsrester finns fortfarande kvar, särskilt i de branta
svårframkomliga områdena kring Barfjället söder om Lökomsvattnen. Skogliga
värdeobjekt i området utgörs av nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar som
registrerats av Skogsstyrelsen.
Ångermanälvens älvfåra utgör riksintresse för naturvård (RINat 1). 19 stycken
naturvärdesobjekt inom 100 m från föreslagen sträckning har identifierats vid genomförd
naturvärdesinventering, fyra med högt naturvärde (klass 2) och resterande med påtagligt
naturvärde (klass 3). Inom och i anslutning till dessa områden har flertalet artobservationer
gjorts och 16 värdefulla träd har idetifierats i sträckningens närhet. Utöver det har två
småvatten hittats. Tidigare utpekade objekt utgörs av 13 sumpskogar, två
naturvärdesobjekt utpekade av Skogsstyrelsen samt två naturvårdsobjekt utpekade av
Länsstyrelsen.
Samtliga kända naturmiljöintressen, från tillgängliga digitala underlag samt resultat från
genomförd naturvärdesinventering, inom 100 m från förordad sträckning redovisas på
karta i bilaga 2 samt i tabell i bilaga 3.
5.3.2 Konsekvensbedömning
Där skog avverkas kommer livsbetingelserna för växter och djur lokalt att ändras. Vissa
arter som kräver mörka och fuktiga miljöer kommer att missgynnas och försvinna medan
ljuskrävande och hävdgynnade arter kommer att etableras. De skogar som berörs av
sträckningen är huvudsakligen produktionsskogar av varierande ålder, vars naturvärden i
allmänhet är begränsade. På vissa delsträckor finns dock en del naturvärden bevarade,
främst i brant otillgänglig terräng där avverkning varit svårt att genomföra. Sträckningen
har i stor mån anpassats för att undvika påverkan på de skogliga naturvärden som har
identifierats vid genomförd naturvärdesinventering. Påverkan på naturmiljön i skogsmark
bedöms totalt sett bli måttlig.
Påverkan på riksintresset utgörs främst av ledningens landskapsbildspåverkan och att
strandvegetation möjligen måste avverkas för ledningens skogsgata. Övriga mindre
vattendrag som berörs kommer också att påverkas genom att skog behöver avverkas i
anslutning till vattendragen. Lågväxande vegetation kommer att sparas i den mån det är
möjligt i strandzonerna. Stolpplaceringar anpassas för att undvika direkt påverkan och
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närhet till vattendrag. Byggnationsarbeten och körning anpassas för att minimera påverkan.
Detsamma gäller inom sumpskogar och blöta markområden.
Sammantaget bedöms påverkan på naturmiljön bli liten till måttlig. Detta pga. att den
totala ledningslängden medför en påtaglig påverkan trots att naturvärden huvudsakligen
kan undvikas.

5.4

Kulturmiljö

5.4.1 Beskrivning
Det har funnits människor i trakten kring Ångermanälven sedan urminnes tider, troligen
anlände de första jägar- och samlargrupperna strax efter att inlandsisen dragit sig tillbaka.
De äldsta boplatsfynden i Sollefteå kommun härrör från ca 6000 f kr, men i området där
den nya kraftledningen planeras finns inga kända lämningar som är så gamla.
Inga områden av riksintresse för kulturmiljön berörs av den föreslagna sträckningen. Två
bevarandeplaner för odlingslandskapet berörs dock, dels ett stort område öster om
Ångermanälven kring Boteå (BO 1), dels utkanten av ett område som omfattar
odlingslandskapet väster om älven, söder om Fanom (BO 2). Sträckningen passerar också i
närheten av Boteå kyrka som troligen är från 1100-talet.
Sträckningen passerar inom 100 m från ett antal utpekade fornlämningar enligt tabell 1
nedan. Lämningarna finns också redovisade på karta i bilaga 2. Redovisningen bygger på
den antikvariska bedömning som finns tillgänglig i Riksantikvarieämbetets
Fornminnesregister (FMIS).
Tabell 1. Utpekade kända kulturlämningar längs med förordad ledningssträckning mellan Storhöjden och Källsjön.

RAÄ nr/ID

Fornlämningstyp

Antikvarisk bedömning*

Styrnäs 39:1

Fornlämning

Fångstgropssystem

Styrnäs 79:1

Fornlämning

Fångstgropssystem

Styrnäs 75:1

Fornlämning

Fäbod

Boteå 10:1

Fornlämning

Gravfält

Boteå 5:1

Fornlämning

Hög

Boteå 5:2

Fornlämning

Hög

Boteå 5:3

Fornlämning

Hög

Boteå 5:4
Fornlämning
Stensättning
*F = Fornlämning, ÖKL = Övrig kulturhistorisk lämning. Observera att den antikvariska bedömningen är föremål för
översyn efter en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2014. Redovisad antikvarisk bedömning är den som finns
tillgänglig i FMIS idag.
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5.4.2 Konsekvensbedömning
Ledningen kommer att passera genom odlingslandskapet intill Ångermanälven och medför
en viss påverkan på kulturlandskapet genom ett visuellt intrång, även om ledningen
kommer att ersätta en befintlig 40 kV kraftledning på denna sträcka. Ledningen kommer
att bli synlig från Boteå kyrka men då det redan idag finns två kraftledningar i den tänkta
sträckningen och tanken är att sambygga den nya ledningen med en av de befintliga,
kommer påverkan att utgöras av en förändring av utseende på ledningarna, inte ett helt nytt
inslag i landskapet.
Ingen av de utpekade fornlämningarna som identifierats i ledningens närhet bedöms
påverkas direkt av ledningen och de stolpplaceringar som krävs. Där sträckningen passerar
i nära anslutning till kända fornlämningar kommer särskild försiktighet att vidtas vid
avverkning och byggnation så att påverkan undviks. Om påverkan bedöms kunna uppstå
kommer kontakt att tas med Länsstyrelsen så att erforderliga åtgärder kan vidtas.
I det fall tidigare okända lämningar påträffas vid byggnation av ledningen kommer
arbetena att avbrytas och kontakt upprättas med Länsstyrelsen i enlighet med
kulturmiljölagen.

5.5

Friluftsliv

5.5.1 Beskrivning
Riksintresseområdet för friluftsliv ”Nedre Ådalen” (RIFri 1) är ett område som omger
Ångermanälven inom 2-3 km från älvfåran. Då korsning med älven är en förutsättning för
att ta sig från Storhöjden till det planerade stationsläget vid Källsjön är det inte möjligt att
undvika passage genom detta riksintresse. Vilka friluftsaktiviteter som företas i området är
inte fastlagt, men fiske, paddling, segling osv. utövas sannolikt. I de omkringliggande
barrskogsområdena är det rimligt att anta att skoteråkning, jakt, fiske samt bär- och
svampplockning m.m förekommer.
5.5.2 Konsekvensbedömning
Påverkan på friluftslivet består dels i den förändring av landskapsbilden som den planerade
ledningen innebär, och dels i de temporära störningar som uppkommer för det lokala
friluftslivet i samband med byggnation och underhåll av ledningen. Påverkan på utpekat
riksintresse kommer att bestå i den landskapsbildspåverkan som ledningen innebär, se även
avsnitt 5.1. Även i skogsmark kommer en lokal påverkan på landskapsbilden och
närområdet att uppstå.
Påverkan på det vardagliga friluftslivet i skog och mark i form av buller, avgaser och ökad
trafik kan lokalt bli omfattande under vissa perioder av byggnationen samt vid framtida
underhåll avledningen. Störningarna är dock tillfälliga och övergående. Sammantaget
bedöms påverkan på friluftslivet bli liten till måttlig.
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5.6

Infrastruktur

5.6.1 Beskrivning
Förordad sträckning korsar Botniabanan, riksväg 90, länsväg 334 och 335, väg 869, väg
776 samt ett antal mindre vägar och skogsbilvägar. Sträckningen kommer att medföra
korsningar med befintliga regionnätsledningar och i viss mån kommer det även att bli
aktuellt med sambyggnation och samförläggning av ledningen tillsammans med andra
ledningar. Ett antal kraftledningar på lägre spänningsnivåer kommer också att beröras.
5.6.2 Konsekvensbedömning
Den planerade ledningen kommer att uppföras i enlighet med lagstadgat säkerhetsavstånd
gentemot andra ledningar. Vid behov av ombyggnation av andra ledningar kommer
åtgärder att vidtas så att funktion och eldistribution säkerställs. Under byggnation bedöms
påverkan bli liten medan påverkan när ledningen är i drift bedöms bli obetydlig.
Väg- och järnvägskorsningar kommer att utföras i enlighet med svensk lag och növändiga
korsningsavtal kommer att upprättas med Trafikverket. Information kommer att delges och
dialog kommer att föras med berörda väghållare i samband med byggnation av ledningen
så att arbeten sker i samråd med berörda parter. Sammantaget bedöms påverkan på
infrastruktur bli liten under byggnation och obetydlig när ledningen är i drift.

5.7

Boendemiljö, hälsa och säkerhet

5.7.1 Beskrivning
Samlad bebyggelse finns i stort sett överallt kring älvdalen och förordad sträckning
passerar bebyggelse vid Arlom och Boteå öster om älven samt vid Fanom väster om älven.
Samlad bebyggelse förekommer även vid näset mellan Källsjön och Tunsjön.
I övrigt passerar sträckningen norr om fyra byggnader vid Vålmsjön samt söder om två
byggnader vid Lökomsvattnen. Inom detta område är det oklart var sträckningen slutligen
planeras men ledningen kommer att placeras minst 200 m från dessa byggnader. I
skogsmark är bebyggelsen högst begränsad.
Samtliga byggnader som klassas som hus enligt Lantmäteriets fastighetskarta finns
redovisade på kartan i bilaga 2, om det inte vid fältbesök konstaterats att byggnaden inte
längre finns kvar. Även hus som vid fältbesök konstaterats vara förfallna eller stå
obebodda redovisas.
5.7.1.1 Elektriska och magnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, transporteras och förbrukas.
Kring en kraftledning för växelström finns både ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är
spänningsskillnaden mellan faslinorna och marken som ger upphov till det elektriska fältet
medan strömmen i ledningen ger upphov till det magnetiska fältet. Elektriska och
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magnetiska fält finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och
härstammar bl.a. från elapparater och kraftledningar.
Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Fältet i marknivå är starkast där faslinorna
hänger som lägst. Det elektriska fältet avtar med avståndet till ledningen. Vegetation och
byggnader skärmar av fältet från luftledningar vilket innebär att endast låga elektriska fält
uppstår inomhus även om huset står nära en kraftledning. Med anledning av detta bedöms
inte de elektriska fälten från kraftledningar nämnvärt påverka de miljöer där människor
stadigvarande vistas, såsom bostäder, skolor, arbetsplatser etc. och därmed inte heller
människors hälsa.
Magnetiska fält mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar
med storleken på strömmen. Även spänningsnivån och hur faslinorna hänger i förhållande
till varandra påverkar magnetfältets styrka. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet från ledningen. Magnetfält avskärmas inte av byggnader och kan således påverka
miljöer där människor vistas och därmed även människors hälsa.
Magnetfält och hälsoeffekter
De myndigheter som ansvarar för hälsofrågor kopplat till magnetfält är Arbetsmiljöverket,
Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Myndigheterna mäter, utvärderar forskning samt tar fram råd, rekommendationer och
föreskrifter avseende magnetfält.
Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som påvisar ett
samband mellan exponering av magnetiska fält och negativa hälsoeffekter. Med bakgrund i
detta har svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden eller skyddsavstånd
för allmänhetens exponering för magnetfält.
Ansvariga myndigheter rekommenderar dock en viss försiktighet vid samhällsplanering
och exploatering genom att, såtillvida detta kan göras till rimliga kostnader:


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



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



sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i
hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer
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I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält och hälsorisker”, som kan läsas eller
laddas ned på t.ex. www.stralsakerhetsmyndigheten.se, finns mer information.
E.ON Elnäts magnetfältspolicy
E.ON Elnät för en öppen och saklig dialog om magnetiska fält och eventuella risker. E.ON
Elnät följer kontinuerligt pågående forskning inom området och strävar efter en
kunskapshöjning beträffande magnetiska fält. E.ON Elnät beaktar berörda myndigheters
rekommendation och miljöbalkens regler om försiktighet och tar människors oro på allvar.
E.ON Elnät mäter, beräknar och redovisar vid behov magnetfältsnivåer kring våra
anläggningar.
Magnetfält från aktuell ledning
De magnetiska fälten från aktuell ledning har beräknats utifrån förväntad
årsmedelströmlast för ledningen och ger således ett genomsnittligt värde på magnetfälten
från ledningen över året. Magnetfälten har beräknats för en nivå om 1,5 m över markytan.
Beräkningar har gjorts för den nya ledningen baserat på en ledning i enbenta stålstolpar, en
beräkning där ledning uppförs enskilt (se figur 8 nedan) och en beräkning för planerad
sambyggnation med befintlig 40 kV ledning på sträcken från Arlom till Fanom (se figur 9
nedan).
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Figur 8. Förväntat magnetfält för planerad ledning mellan Storhöjden och Källsjön där den uppförs enskilt.
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Figur 9. Förväntat magnetfält för planerad ledning mellan Storhöjden och Källsjön där den sambyggs med befintlig 40
kV ledning.

Beräkningarna påvisar att magnetfälten från aktuell ledning uppgår till 0,4 μT på ett
avstånd av 21-24 meter från aktuell ledning där den uppförs enskilt och 21-23 meter där
ledningen uppförs tillsammans med befintlig 40 kV ledning.
5.7.2 Konsekvensbedömning
Ledningssträckningen har anpassats för att i enlighet med försiktighetsprincipen undvika
risk för negativ påverkan på människors hälsa och säkerhet. Vid Arlom ligger det hus
väldigt nära den befintliga ledningen och här krävs en anpassning av sträckningen vid
detaljprojektering. Alternativt kan man vinkla av västerut från befintlig ledningsgata och
runda delar av bebyggelsen enligt den alternativa sträckningen i bifogade kartor. Denna
sträckning medför dock ett större visuellt intrång för den omgivande bebyggelsen.
Ledningens visuella påverkan på älvdalgången medför en viss påverkan för boendemiljön i
området. Sammantaget bedöms påverkan på boendemiljön lokalt bli måttlig (vid Arlom
samt vid älvpassagen) medan påverkan i stort på boendemiljön bedöms bli liten.
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6

Kumulativa effekter

6.1

Beskrivning

Kumulativa effekter är sådana som uppstår när en förändring tillsammans med existerande
eller kommande infrastruktur och aktiviteter samverkar.
Ett exempel är landskapsbildspåverkan från flera kraftledningar i samma ledningsgata, där
det sammantagna intrycket av industrilandskap lokalt kan uppfattas som starkare. Ur
landskapssynpunkt kan även t.ex. vägar och järnvägar i närområdet bidra till kumulativa
effekter, främst närmare tätorterna.
För arealkrävande näringar som skogs- och jordbruk samt rennäring innebär andra
ytkrävande verksamheter och infrastruktur i ett område ett bortfall av areal som tidigare
har använts, eller som skulle kunna vara lämplig, för att bedriva den egna näringen. Det
sammanlagda arealbortfallet för dessa areella näringar kan ibland vara betydande inom ett
område. För rennäringen kan infrastruktur och andra verksamheter som bedrivs inom
betydelsefulla renskötselmarker även medföra andra störningar som exempelvis ändrade
rörelsemönster och undvikandebeteenden vid val av betesmarker hos renarna. Dessutom
kan konkurrerande verksamheter innebära att förflyttning av renarna och annan hantering i
samband med renskötseln försvåras. Dessa störningar kan på motsvarande sätt förstärkas
och bli kännbara i takt med att fler och fler verksamheter tillkommer i området.
Rennäringen har historiskt sett bedrivits inom stora orörda områden där renarna har kunnat
ströva fritt i stor utsträckning. Utspridd infrastruktur som fragmenterar landskapet och
minskar de orörda områdena innebär en påverkan på förutsättningarna att bedriva
renskötsel.
Den planerade ledningen är en direkt konsekvens av vindkraft som planeras vid
Storhöjden. Tillsammans med samtliga vindkraftparker och ledningar som planeras i
området kommer den aktuella ledningen att bidra till kumulativa effekter. Nedan beskrivs
förväntade konsekvenser relaterade till de kumulativa effekter som E.ON Elnät bedömer är
relevanta i det aktuella projektet.

6.2

Konsekvenser för landskapsbild

Den planerade ledningsgatan blir ca 40 m bred i skogsmark och kommer att bidra till viss
fragmentering av tidigare slutet skogslandskap. Påverkan bedöms dock som liten då
ledningen huvudsakligen uppförs på långt avstånd ifrån bebyggda områden där människor
vistas stadigvarande.
I ett större perspektiv ingår den nya ledningen i ett paket av flera anslutningsledningar för
vindkraft i området kring Ångermanälven. De fyra nya vindkraftparkerna tillsammans med
de fyra nya ledningarna samt tillhörande transformatorstationer utgör en omfattande
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infrastrukturetablering i ett område som till stor del utgör glesbygd. Betraktad som en
helhet innebär etableringen en förändrad landskapsbild i området. En förutsättning för att
sådan kumulativ påverkan på landskapsbilden ska uppstå, är dock att att det finns platser i
landskapet som erbjuder utblickar som inkluderar flera av de sammankopplade
verksamheterna. För att någon väsentlig konsekvens av den kumulativa visuella påverkan
ska uppstå krävs dessutom att dessa platser regelbundet besökas av människor. E.ON Elnät
bedömer att det inte finns några sådana platser som synliggör den sammantagna planerade
vindkraftsetableringen. Den aktuella ledningen och vindkraftparken vid Storhöjden är
belägna på ett stort avstånd till övriga parker och ledningar, bortsett från
anslutningspunkten vid Källsjön.

6.3

Konsekvenser för rennäring

Under anläggningstiden av den planerade kraftledningen kan buller och andra störningar
uppkomma som lokalt påverkar förutsättningarna att bedriva renskötsel. Tillsammans med
störningar från annan verksamhet som bedrivs i området samt eventuellt rovdjurstryck mm
som påverkar renarnas vinterbete, kan den kumulativa påverkan under anläggningsfasen av
planerad ledning medföra att renar undviker området. Det är därför viktigt att planering av
anläggningsarbetet görs i samråd med berörda samebyar och att arbetena i möjligaste mån
anpassas enligt renskötselns villkor, särskilt inom det område som utgör riksintresse för
rennäringen öster om Ångermanälven. Området är redan påverkan av både vägar och
järnvägen och det är viktigt att minimera ytterligare påverkan. Den kumulativa påverkan
på riksintresset bedöms som måttlig.
Den planerade vindkraftsetablering som kraftledningen Storhöjden-Källsjön är en del av,
omfattar ca 3650 ha eller ca 37 km2 (planerade vindkraftparker inom angivna yttergränser
samt anslutningsledningarnas hävdade skogsgator). Om man grovt räknar hela denna yta
som förlorat vinterbete innebär etableringen att en ansenlig areal inte längre kan utnyttjas
för näringen. Det finns studier av renars rörelser i anslutning till vindkraftparker som visar
att renar i större utsträckning undviker dessa vindkraftparker efter etablering. Resultaten
indikerar också att renar undviker att uppehålla sig i större områden som ansluter till
vindkraftparker och anslutande kraftledningar, vilket skulle innebära ytterligare påverkan
på renarnas vinterbete.
Eftersom den aktuella etableringen är utspridd inom ett område som är ca 50 km i östvästlig riktning och 30 km i nord-sydlig riktning bedömer E.ON Elnät att den kumulativa
påverkan på tillgängligt vinterbete i området blir måttlig. Även vid planering av
vindkraftparkerna i området har bedömningen gjorts att etableringarna är förenliga med
rennäringen.
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6.4

Konsekvenser för skogsbruk

Skogsbruket bedöms i huvudsak kunna bedrivas som tidigare i området även efter
vindkraftsetableringen och byggnation av aktuella ledningar. Ett visst arealbortfall för
skogsbruket uppstår inom vindkraftparkerna till följd av etableringen av vindkraftverken,
internt ledningsnät, nya tillfartsvägar samt breddning av befintliga vägar. Den andel av
parkernas totala yta som behöver avverkas är dock relativt begränsad och marken upplåts
frivilligt av berörda fastighetsägare.
De planerade anslutningsledningarna (Storhöjden-Källsjön, VitbergetKnäsjöberget/Sörlidberget och Knäsjöberget/Sörlidberget-Källsjön) är tillsammans
ca 59 km långa och beräknas ta i anspråk ca 230 ha skogsmark (inklusive s.k.
skogsbruksimpediment som våtmarker).
Som helhet betraktat bedöms etableringen innebära en relativt liten påverkan på det
skogsbruk som bedrivs i området. Bedömningen bygger på att etableringen är utspridd
inom ett stort område som till största del består av brukad skogsmark. För enskilda
markägare kan etableringen i vissa fall däremot få betydande konsekvenser för det
skogsbruk de bedriver. Detta är dock något som de kommer att kompenseras för
ekonomiskt.

6.5

Konsekvenser för samhällsekonomi och klimat

Kraftledningen mellan Storhöjden och Källsjön möjliggör att den planerade vindkraftsproduktionen från planerad vindkraftpark vid Storhöjden kan anslutas till stamnätet. Ur ett
lokalt samhällsekonomiskt kumulativt perspektiv möjliggör ledningen därför i
förlängningen att arbetstillfällen kan skapas under anläggnings- och driftskedet för
vindkraftsanläggningen och ledningen. Om dessa arbetstillfällen innebär en lokal
samhällsekonomisk nytta eller inte, beror på om det finns ledig arbetskraft med rätt
kompetens i det lokala samhället.
Ledningen möjliggör en årlig produktion av förnyelsebar el, motsvarande hushållsel för ca
70 000 hushåll. Den planerade produktionen av förnyelsebar energi skulle kunna ersätta
fossil energi, vilket motsvarar utsläpp av upp till 0,3 miljoner ton koldioxid per år till
atmosfären.
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Identifierade kända intressen längs med förordad sträckning
Tabell 1. Naturmiljöintressen inom 100 m från förordad ledningssträckning.

KartID

Objekttyp

ID/Namn

Riksintresse för
naturvård

Ångermanälven
nedströms
Sollefteå

Naturvärdesklass

Beskrivning

Riksintressen
RINat 1

Ångermanälvens havsöringsbestånd utgör en
nationell tillgång, som bl a från genetisk synpunkt
har ett mycket högt fiskeribiologiskt värde.

Naturvärden identifierade vid naturvärdesinventering
NVI 1

Inventerat
naturvärde

Klass 3

120 årig granskog med inslag av tall, björk och asp.
Förekomst av lågor och enstaka döda torrakor, flera
brandstubbar, enstaka äldre granar.

NVI 2

Inventerat
naturvärde

Klass 3

120 årig granskog, något fuktigare än omgivande
skog. Inslag av tall och björk. Sparsamt med lågor
och stående döda träd.

NVI 3

Inventerat
naturvärde

Klass 3

120 årig granskog med inslag av tall och björk.
Örtrik granskog.

NVI 4

Inventerat
naturvärde

Klass 2

100 årig granskog med inslag av björk och enstaka
aspar. Rikligt med lågor i alla stadier. Enstaka
torrakor. Liten bäck med örtrik sänka genom
objektet.

NVI 5

Inventerat
naturvärde

Klass 3

100-120 årig granskog. Inslag av asp och grov sälg.
Liten bäck med hög grad naturlighet och sandig
botten rinner genom objektet. Örtrikt runt bäcken.

NVI 6

Inventerat
naturvärde

Klass 2

Tallskog som stå på en liten kulle, brant och stenigt
i södra kanten. Träd ca 120-150 år, mycket gamla
tallar (upp till 400 år). Brandljud och brandstubbar.

NVI 7

Inventerat
naturvärde

Klass 3

Grannaturskog med rikligt med lågor i flera
nedbrytningsstadier. Förekomst av stående död ved.
100-150 år.

NVI 8

Inventerat
naturvärde

Klass 3

Bäckmiljö med angränsande grannaturskog. Inslag
av lågor och torrakor samt yngre sälg och björk.

NVI 9

Inventerat
naturvärde

Klass 2

Hällmarktallskog, brant sluttning åt öster. Skog
domineras av äldre tallar, ca 200 år. Grova vridna
lågor på marken.

NVI 10

Inventerat
naturvärde

Klass 2

Hällmarktallskog. 200 åriga tallar. Förekomst av
tallågor.

NVI 11

Inventerat
naturvärde

Klass 2

NVI 12

Inventerat
naturvärde

Klass 3

Asprik och sälgrik skog. Liten klyfta mellan
hällmarker.

NVI 13

Inventerat
naturvärde

Klass 3

Brant NO sluttning med övervägande tall. Inslag av
gran, rönn, asp och björk. Sparsamt med död tallved
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(torrakor och fina lågor).

NVI 14

Inventerat
naturvärde

Klass 3

Hällmarktallskog med mycket gamla tallar. Torr
mark. Hålträd. Sparsamt med död ved.

NVI 15

Inventerat
naturvärde

Klass 3

Asprik västsluttning ner mot liten tjärn. Naturskönt
område. Litet örtrikt källdrag ovanför tjärnen.

NVI 16

Inventerat
naturvärde

Klass 3

Hällmarktallskog ovanför liten brant. Senvuxna
tallar ca 250 år. En del torrakor och lågor.

NVI 17

Inventerat
naturvärde

Klass 3

Öppen hällmaktallskog. Gamla tallar, ca 250 år.
Enstaka 300 åriga tallar, även gamla senvuxna
granar. Enstaka lågor.

NVI 18

Inventerat
naturvärde

Klass 3

Hällmarktallskog. Området sluttar mot norr, hygge
mellan objekt och sjö norrut. Tallar 250 år, enstaka
300 åriga. Inslag av senvuxna granar.

NVI 19

Inventerat
naturvärde

Klass 3

Flera biotoper samlat. Merpart äldre grannaturskog
med inslag av grov asp. Norra delen i liten svacka,
SV om detta liten hällmarktallskog på kulle.

NVI 20

Inventerat
naturvärde

Klass 3

VFT 1

Värdefullt träd

Brandljud. Mycket gammal tall.

VFT 2

Värdefullt träd

Brandljud.

VFT 3

Värdefullt träd

Ca 350 år gammal tall.

VFT 4

Värdefullt träd

Gammal vriden tall som böjt sig.

VFT 5

Värdefullt träd

Grov talltorraka.

VFT 6

Värdefullt träd

Över 300 årig tall. Ihålig tall som nu är delad, snart
skorstensstubbe.

VFT 7

Värdefullt träd

400 årig tall.

VFT 8

Värdefullt träd

350-400 årig tall. Brandljud.

VFT 9

Värdefullt träd

350-400 årig tall. Brandljud.

VFT 10

Värdefullt träd

350 årig tall. Brandljud.

VFT 11

Värdefullt träd

Grov gammal tall ca 250 år.

VFT 12

Värdefullt träd

Asp.

VFT 13

Värdefullt träd

Asp.

VFT 14

Värdefullt träd

Ca 400 år gammal tall.

VFT 15

Värdefullt träd

Ca 400 år gammal tall.

VFT 16

Värdefullt träd

Ca 400 år gammal tall.

SV 1

Småvatten

SV 2

Småvatten

Naturvärden registrerade av Länsstyrelsen
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NVO 1

Naturvårdsobjekt
Länsstyrelsen

82519/Leån-Övre
Loån

2

NVO 2

Naturvårdsobjekt
Länsstyrelsen

83591/
Prästholmen

2
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Naturvärden registrerade av Skogsstyrelsen
NV 1

Naturvärde
Skogsstyrelsen

NV2

Naturvärde
Skogsstyrelsen

SS 1

Sumpskog

125824/
Fäbodmyran

Övrig fuktskog; blandskog med 25-34% lövandel

SS 2

Sumpskog

125823/
Fäbodmyran

Myrskog; blandskog med 15-24% lövandel

SS 3

Sumpskog

125829/ Leån

Strandskog vid vattendrag; blandskog med 25-34%
lövandel

SS 4

Sumpskog

125828/ Leån

Myrskog; barrskog, blandat eller ospec. Dominerar,
15-24 % lövandel.

SS 5

Sumpskog

125948/
LappmyranFrusenmyran

Myrskog, blandskog med 15-24% lövandel

SS 6

Sumpskog

125956/
FäbomyranGrössjömyran

Övrig fuktskog; blandskog med 25-34% lövandel

SS 7

Sumpskog

125955/
FäbomyranGrössjömyran

Myrskog; barrskog/blandskog med 15-24%
lövandel

SS 8

Sumpskog

125951/
FäbomyranGrössjömyran

Övrig fuktskog; blandskog med 25-34% lövandel

SS 9

Sumpskog

124136/ N Mosjön

Övrig fuktskog; blandskog av löv och barr,
64 % lövandel.

SS 10

Sumpskog

122194/ 600 m V
Lillstugutjärnen

Övrig fuktskog; blandskog av löv och bar, 55-64 %
lövandel.

SS 11

Sumpskog

122183/
Gammfäbodmyran
800 m SV Källsjön

Kärrskog; blandskog av löv och barr, 65-74 %
lövandel.

SS 12

Sumpskog

122184/
Gammfäbodmyran
800 m SV Källsjön

Myrskog; blandskog av löv och barr, 55-64 %
lövandel.

SS 13

Sumpskog

122182/
Gammfäbodmyran
800 m SV Källsjön

Kärrskog; blandskog av löv och barr, 65-74 %
lövandel.

Barrskog

55-

